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Nasze Roraty. W Adwencie widzimy, jak małe dzieci z lampionami śpieszą na roraty. 
To są Boży misjonarze, przypominający o nadchodzących świętach. Dzieci są blisko 
Boga. Również i starsi, gdy mają serce dziecka, serce ufne, szczere i cierpliwe - dzięki 
łasce Ducha Świętego. 
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EWANGELIA NA III 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". 

 
Czas Adwentu jest szczególnym czasem odnajdywania dróg, które prowadzą do Boga. 
Bóg przychodzi do człowieka na różne sposoby. Jest droga sakramentów, jest też 
droga Pisma Świętego ale jest też droga, którą jest sam człowiek. Jeśli przyjmujemy 
prawdę wiary, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to każdy z nas 
ma w sobie coś z samego Boga. To też znaczy, że Bóg przychodzi do nas przez 
drugiego człowieka. Tego, z którym żyjemy na co dzień i z którym spotykamy się 
każdego dnia, ale też i z tym, którego przypadkowo spotykamy. Może czasami tylko 
raz w życiu. I takie spotkanie pozostaje w nas na długie lata. Jest też droga poprzez 
stworzenie świata. Jakże często doświadczamy Bożej mocy, czy też wielkości poprzez 
dostrzeżenie piękna tego świata. Bóg mówi do nas o sobie samym. Kim jest, jakim jest, 
przez świat, który stworzył — pi ękny i niepowtarzalny. 
Adwent, jako czas święty, dla wielu jest czasem powrotu do Boga, może często po 
wielu latach. Jest to czas, kiedy Pan Bóg odnajduje człowieka i do siebie 
przyprowadza. 

 

Zdj I – losowanie nagród po Roratach;    zdj. 2 – Kanonik, Ks. Krzysztof święci sianko 
                                                                                 na stół wigilijny. 



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, sianka i stroików na stół wigilijny.  
3. Ofiary do puszek dla mieszkańców Filipin wyniosły 1960 zł. Ponadto Par. Zespół 
    Caritas dokonał wpłaty na ten cel w wysokości 600 zł. Są to ofiary za palemki  
    i stroiki wielkanocne oraz za znicze na Wszystkich Św. 
3. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
    Paraf. Zespół „Caritas”, które odbędzie się 05 stycznia 2014 roku /niedziela/  
    od godz. 16.00. Zapisy u Pań: 
        Barbary Skonecznej  – tel. komórkowy  518372918 
        Wiesławy Sygitowicz – tel. komórkowy  663319627 
    Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy dowóz. 
4. Można jeszcze zapisywać chorych, których odwiedzę z Sakramentami  
    dn. 18 XII  /środa/ od godz. 10.00. 
5. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: „Gościa Nd”, „Małego Gościa Nd” 
    i dwumiesięcznika „Miłujcie si ę”. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA: 

Śp. Lucjanna Rybak – pokój jej duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
       Cztery etapy życia: 
1) Wierzysz w św. Mikołaja 
2) Nie wierzysz w św. Mikołaja 
3) Jesteś św. Mikołajem 
4) Wyglądasz jak św. Mikołaj 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział drugi 
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, 

SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO 
115. Jaka była postawa Jezusa wobec Świątyni Jerozolimskiej?  
Jezus był oskarżony o wrogie nastawienie do Świątyni. Niemniej okazywał jej głęboki 
szacunek, ponieważ uważał ją za mieszkanie swego Ojca (por. J 2,16), i wygłosił w niej 
znaczną część swej nauki. Ale zapowiedział, w związku ze swoją śmiercią, także jej 
zburzenie, przedstawiając siebie jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi. 583-586; 
593  
116. Czy Jezus sprzeciwiał się wierze Izraela w Boga Jedynego i Zbawiciela?  
Jezus nigdy nie kwestionował wiary w jedynego Boga, nawet wtedy, gdy dokonywał 
czynów świadczących, że są dziełem Bożym: odpuszczenie grzechów. Domaganie się 
Jezusa wiary w Niego ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełniał, i wymaganie nawrócenia 
wobec zdumiewającego wypełnienia się obietnic, pozwalają zrozumieć tragiczną pogardę 
Sanhedrynu, który uznawał, że Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźnierca. 587-591; 594  

 



INTENCJE  
                                                 PONIEDZIAŁEK  16. 12. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  17. 12. 2013 
……… 
                                                          ŚRODA  18. 12. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Tomasza Walasa /int. od chrzestnego Władysława z rodziną/; 
                +Zofię w 2 rocz. śmierci, Władysława, Józefa i Mieczysława Mierzejewskich. 
                                                               CZWARTEK  19. 12. 2013 
……… 
                                                          PIĄTEK  20. 12. 2013 
……… 
                                                  SOBOTA  21. 12. 2013 
  9.00 Za +Helenę ww 19 rocz. śmierci, Stanisława i Henryka Kępów oraz Mariana 
                  Eisentraut. 
                                                   NIEDZIELA  22. 12. 2013 
                                                           IV NIEDZIELA ADWENTU 
  9.00 Za +Janinę i Władysława Słonecznych oraz Józefa i Grzegorza, Helenę 
                 i Wojciecha Bisów; 
               +Józefę i Kazimierza Haraśnych /int od córki Teresy z mężem/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Kacpra Jańskiego z racji 10 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Pawła Kuśmirka z racji 18 rocz. urodzin oraz 
                  Patryka Osińskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Helenę i Józefa Kępów, Mariannę i Stanisława Popińskich oraz 
                  Władysławę i Władysława Narożników. 
 
 
117. Kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa?  
Nie można przypisywać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim wówczas żyjącym 
Żydom w Jerozolimie, a tym bardziej rozciągać tę odpowiedzialność na innych Żydów w 
czasie i przestrzeni. Każdy poszczególny grzesznik, to jest każdy człowiek, jest w 
rzeczywistości sprawcą i jakby narzędziem wszystkich mąk, które wycierpiał Boski 
Odkupiciel. W większym jeszcze stopniu winni są ci, przede wszystkim chrześcijanie, 
którzy nadal popadają w grzechy i znajdują upodobanie w wadach. 595-598  
118. Dlaczego śmierć Jezusa należy do Bożego zamysłu zbawienia?  
Aby pojednać z sobą wszystkich ludzi upadłych i poddanych śmierci z powodu grzechu, 
Bóg z życzliwej miłości posłał swego Syna, aby poniósł śmierć za nasze grzechy. 
Zapowiedziana w Starym Testamencie, w szczególności jako wypełnienie proroctwa o 
ofierze cierpiącego Sługi, odkupieńcza śmierć Jezusa dokonała się "zgodnie z Pismem". 
599-605; 619  
119. W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego Ojcu?  
Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej Ojca ożywia całe życie Jezusa. Jego 
posłaniem jest "służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45), aby w ten sposób 
całą ludzkość pojednać z Bogiem. Jego cierpienie i śmierć ukazują, jak człowieczeństwo 
Jezusa stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej miłości, która pragnie 
zbawienia ludzi. 606-609; 620 /cdn./. 
 


