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Konkurs parafialny na „Najpi ękniejszy ogród” – rozstrzygnięty. 

I miejsce zdobyli PP. Maria i Marek Michalakowie. Gratulujemy!  
/nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. przekazali na potrzeby parafialnego „Caritas”. 

Bóg zapłać za tę ofiarę/.  
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EWANGELIA NA TRZECI Ą NIEDZIEL Ę ADWENTU                                                                                      Mt 11,2-11  

Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów  
z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyj ść, czy też innego mamy 
oczekiwać?"  
Jezus im odpowiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto we Mnie nie zwątpi". 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: "Coście wyszli oglądać na 
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka 
 w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty 
noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej 
niż proroka. On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja posyłam mego wysłańca przed 
Tobą, aby Ci przygotował drogę». Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi 
 z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on". 
 

●●● 

    Chrystus, tak jak dawniej, tak i dziś działa w świecie poprzez ludzi wierzących. Tak 
jak do posłańców Jana, mówi On i do nas: „Przypatrzcie się głęboko sami 
i oznajmijcie to innym, co słyszycie i na co patrzycie w waszych środowiskach”.  
     Trzeba tylko uważnych oczu, aby dojrzeć ogrom miłości rozdawanej w imię Jezusa. 
Stąd nie powinniśmy nadmiernie szukać Chrystusa w mądrościach teologii, bo 
weryfikacj ą są Ci, którzy jeszcze wczoraj słabi i nadmiernie wykorzystywani zostali 
obdarzeni sprawiedliwością. Ale jeszcze bardziej, jeśli dzięki nam zmienia się na 
lepsze świat. Więc warto postawić sobie kilka prostych pytań: Czy to właśnie my 
dajemy nadzieję tym, którzy patrzą na rzeczywistość zbyt tragicznie? Czy odrzuceni  
i dyskryminowani mogą liczyć na naszą pomoc? Czy cierpiący człowiek może 
doświadczyć naszego dobra chociażby w krótkich odwiedzinach? itd...  
      Nie wolno nam dzisiaj tracić wiary w Chrystusa. On czasem każe nam żyć w nocy 
ciemności, jak kazał żyć swemu poprzednikowi; w sytuacji pozornie bez wyjścia, ale 
mimo wszystko jest zawsze z nami. Jego Boże Narodzenie jest i pozostanie dla nas na 
zawsze znakiem nadziei i zwycięstwa. Pomyślmy o tym i już dziś, choć trochę, 
zacznijmy się radować. Dzisiejsza niedziela jest także niedzielą radości. Tej radości, 
która płynie ze świadomości, że Bóg przychodzi do nas. Jest to także niedziela 
czekania. Czekania z nadzieją, że Bóg przyjdzie i zbawi nas. Ta nadzieja niech 
wypełni po brzegi nasze serca i utwierdzi nas w przekonaniu, że chociaż dziś nam jest 
źle, to jednak jutro z Jezusem będzie nam dobrze. 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 odprawiane są 
    Roraty. Zapraszamy na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież. 
2. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
   Par. Zespół Caritas, które odbędzie się 9 stycznia 2011 r. /niedziela/ od g. 16.00. 
   Zapisy u pani: Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64; 
                            Wiesławy Sygitowicz – tel. 663 319 627 
   oraz w zakrystii po Mszach św. 
3. Zachęcam do nabywania świec na stół wigilijny. 
4. Stare banknoty i bilon /sprzed denominacji/ można przekazywać paniom  
    z parafialnego Caritas do następnej niedzieli, tj. 19 grudnia. 
5. Informuj ę, że w zeszłą niedzielę całą sumę, którą zebraliśmy na pomoc pogorzelcom 
   P. Kaczmarskim – przekazałem na zakup blachy trapezowej /rachunek do wglądu/. 
6. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w „Jasełkach z humorem” 
   i „Koncercie kolęd przed pasterką” na próbę 18 grudnia /sobota/ po Roratach. 
7. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary 
    będą przeznaczone na spotkanie dla samotnych i starszych.  
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 
- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 
- Chcę do toalety.  
 
 

             II miejsce zdobył ogród PP Barbary i Andrzeja Świderków. 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  13. 12. 2010 
16.00 -------------- 
                                                     WTOREK  14. 12. 2010 
16.00 -------------- 
                                                     ŚRODA  15. 12. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Roraty. 
          W podziękowaniu za doznane łaski Boże dla Andrzeja z racji 50 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wnuczki Sylwii /prosi babcia/. 
          Za +Jadwigę Strzelecką /popogrzebowa/; 
                +Mariana Milewskiego i dusze w czyśćcu cierpiące;  
                +Krzysztofa Rogulskiego /popogrzebowa/; 
                +Teresę Jankowską /int. od siostry Jadwigi z rodziną/; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od siostry Barbary z rodziną/; 
                +Mariusza Gieracha oraz cr. Gierachów i Galińskich; 
                +Wacława w 15 rocz. śmierci i Janinę Andrzejewskich. 
                                                                 CZWARTEK  16. 12. 2010 
16.00 Za +Katarzynę w 21 rocz. śm. i Jana w 28 rocz. śmierci oraz Franciszka, 
                  Stanisława i Janiny Cyniaków.  
                                                   PIĄTEK  17. 12. 2010 
16.00 ------------ 
                                                   SOBOTA  18. 12. 2010 
  9.00 Roraty. Za +Helenę w 16 rocz. śmierci, Stanisława i Henryka Kępów oraz 
                  Mariana Eisentraut.   
                                                   NIEDZIELA 19. 12. 2010 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
               +rodziców Świderków, rodzeństwo oraz dziadków Świderków i Sawickich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Rybak w 80 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Józefa Bisa, Mariannę i Aleksandra Idzikowskich, Wojciecha i Helenę 
                  Bisów, Grzelę Bisa oraz Władysława i Janinę Skonecznych. 

 
III miejsce – to ogród PP. Iwony i Jana Goździków. 


