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III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą
GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino",
czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru
różowego. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego
przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz
Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych
koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.
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EWANGELIA NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU

Łk 3,10-18

Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i
pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic
więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy
czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz
poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy
snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i
ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do
spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał
ludowi i głosił dobrą nowinę.

Jan Chrzciciel to piękna i zachwycająca postać. Zachwyca swoją odwagą i
bezkompromisowością, a najbardziej zaś pokorą. Jan mówi o sobie: „Ja nie jestem
Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nie jestem prorokiem! Jestem tylko głosem
wołającego na pustyni”. A głos jest niewidzialny. Jan chce być niejako niewidzialny,
niezauważony. A przecież i do niego przychodził szatan, by szeptać mu to, co zły duch
szepcze wszystkim obdarowanym specjalną misją. Szepcze to osobom duchownym,
artystom, przywódcom. Szepcze im to od wieków: „Jesteś wielki, jesteś wspaniały,
jesteś niepowtarzalny!” Jan oparł się pokusie pychy. Pokora to także umiejętność
mówienia: „przepraszam". Do męża, żony, matki, kolegi w pracy. „Przepraszam" to
najtrudniejsze słowo świata. Słowo pokory. Używajmy go nie tylko w Adwencie.
Jan mówi do ludzi zebranych nad Jordanem: miłujcie bliźnich swoją postawą i
słowem; człowiek bowiem jest największą wartością świata. Świat bez człowieka
byłby nonsensem i niczym.
Jan Chrzciciel sięga jeszcze głębiej. Przypomina o wielkości i godności człowieka.
„Nad nikim się nie znęcajcie... nikogo nie uciskajcie”, czyli kochajcie waszych bliźnich.
We wspólnocie, takiej jak Kościół, jest miejsce dla wszystkich ludzi: i tego
nowonarodzonego, który za chwilę przyjmie chrzest, i tego w podeszłym wieku, który
o własnych siłach nie może nic zrobić. Dla zdrowego i chorego, silnego i słabego, dla
wszystkich! Dzisiaj w świecie, również w naszym kraju, odrzuca się to, co słabe,
kruche, co pozornie nie daje zysku, a człowiek niepełnosprawny odczuwa lęk,
załamanie i upokorzenie.
Jan Chrzciciel nie żąda, aby ludzie tak jak on poszli na pustynię, by wiedli
ascetyczne życie, ale wzywa i zachęca, byśmy dostrzegli obok drugiego człowieka,
byśmy zrozumieli, że także dla innych ludzi przychodzi na ziemię Chrystus.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 odprawiane są
Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież.
2. Zachęcam do nabywania świec i sianka na stół wigilijny.
3. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez
Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 06 stycznia 2013 roku /niedziela/
od godz. 16.00. Zapisy u Pań:
Barbary Skonecznej – tel. 44 710 46 64
Wiesławy Sygitowicz – tel. 663 319 627
Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Genowefa Majerowicz – pokój jej duszy.

UŚMIECHNIJ SIĘ

"Rada"
Nie licz, bracie, na podpowiedź.
Grunt to własny rozum w głowie.
Rozum w głowie, czyli olej Masz za mało - w szkole dolej.
/CD/ LITURGIA SŁOWA
7. Homilia (lub kazanie) – homilia bezpośrednio nawiązuje do czytań odczytanych
bezpośrednio przed nią, kazanie zaś jest to mowa okolicznościowa (np. podczas Mszy
Świętej w rocznicę zdobycia niepodległości). Homilię (kazanie) może wygłaszać tylko
diakon i kapłan. Nie powinno się opuszczać homilii (kazania) w niedzielę i święta
nakazane. Homilię (kazanie) można również wygłaszać zawsze, gdy przemawiają za
tym względy duszpasterskie.
8. Credo (wyznanie wiary) – credo odmawia się w niedziele i uroczystości. Można je
zastępować krótszymi wersjami, lub przy różnych okolicznościach pytaniami („Czy
wierzysz…”; „Czy wyrzekasz się…”). Na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” wykonuje się głęboki skłon. W święta
Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego podczas wcześniej wymienionych słów
przyklęka się.
9. Modlitwa powszechna (modlitwa wiernych) – jest to zakończenie liturgii słowa.
Wprowadzenie i zakończenie do modlitwy powszechnej wypowiada kapłan, intencje
zaś podaje diakon, kantor, lub inny wierny świecki. Modlitwa powszechna powinna
zawierać od 4 do 6 wezwań. W wezwaniach powinno się uwzględnić intencje za
Kościół; za rządzących; za doświadczanych trudnościami, cierpiących; za miejscową
wspólnotę. Można również podawać intencje dostosowane do danych okoliczności –
np. podczas ślubu za nowożeńców lub, gdy liturgia jest sprawowana w intencji
zmarłego, to o zbawienie dla jego duszy. /cdn/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 17. 12. 2012

15.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.24/.
WTOREK 18. 12. 2012

15.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.25/.
ŚRODA 19. 12. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny /w 80 rocz. ur./ i Eugeniusza
w 45 rocz. ich ślubu.
Za +Mariana Pietrzaka /greg.26/;
+Krzysztofa Wysmyka /int. popogrzebowa/;
+Zofię Gierach /int. od córki Małgorzaty z rodziną/;
+Władysława Szczurkowskiego /int. od rodziny Rutków/;
+Annę Chojecką /int. od Tomka z żoną/;
+Jadwigę Sołtysiak /int. popogrzebowa/;
+Janusza i Henryka Sygitowiczów oraz rodziców Haraśnych i teściów
Sygitowiczów;
+Edwarda Zglińskiego /int. od córki Krystyny z rodziną/;
+Genowefę Majerowicz /int. od córki Barbary z rodziną/;
+Helenę w 18 rocz. śmierci, Stanisława i Henryka Kępów oraz Mariana
Eisentraut.
CZWARTEK 20. 12. 2012

……
PIĄTEK 21. 12. 2012

9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.28/.
SOBOTA 22. 12. 2012

9.00 Za +Mariana Pietrzaka /greg.29/.
NIEDZIELA 23. 12. 2012

9.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Józefy w 60 rocz. urodzin.
Za +Mariana Pietrzaka /greg.30-ostatnia/;
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa z racji 30 rocz. urodzin.
16.00 Za +Józefa w 18 rocz. śmierci i cr. Bisów, dziadków Idzikowskich oraz
Janinę i Władysława Skonecznych.

PARAFIALNY
ZESPÓŁ
„CARITAS”
SKŁADA
SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA
DYREKTOROWI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE, PANU ANDRZEJOWI
WIĘCKOWSKIEMU, ZA POMOC W REALIZACJI NASZYCH ZADAŃ.

