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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". Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością 
z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. 
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EWANGELIA NA III NIEDZIEL Ę ADWENTU                                                                  J 1,6-8. 19-28 
Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 
    
    Pojawił się człowiek posłany przez Boga,  
    Jan mu było na imię.  
    Przyszedł on na świadectwo,  
    aby zaświadczyć o Światłości,  
    by wszyscy uwierzyli przez niego.  
    Nie był on światłością,  
    lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.  
    Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów 
i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie 
jestem Mesjaszem".  
    Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?"  
    Odrzekł: "Nie jestem".  
    "Czy ty jesteś prorokiem?"  
    Odparł: "Nie!"  
    Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?"  
    Odpowiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: «Prostujcie drogę Pańską», jak 
powiedział prorok Izajasz".  
    A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: 
"Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?"  
    Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".  
    Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

 
    Święty Jan Chrzciciel, główna obok Maryi postać adwentu, podpowiada nam, jacy mamy 
się stać, by dobrze przeżyć podarowany nam czas. Czytamy w Ewangelii, że „Jan przyszedł 
na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego” (J 1,7). 
Nie był on jedynie mieszkającym na odludziu ekscentrykiem odzianym w wielbłądzią 
sierść ani enigmatyczną postacią przedstawiającą się jako „głos wołającego na pustyni” 
(J 1,23). Jan Chrzciciel był przede wszystkim świadkiem nadchodzącego Chrystusa. Nie 
tylko tym, który Go poprzedzał i zapowiadał, ale tym, w którego słowach i życiu obecność 
Mesjasza stała się rzeczywistością; „pośród was stoi ten, którego wy nie znacie” (J 1,26)  -
wołał.  
    Nie tylko ja sam oczekuję przyjścia Zbawiciela, również i ci, którzy żyją obok mnie, 
przeżywają swój adwent. Czas ten może nabrać dla mnie szczególnego znaczenia, gdy 
uświadomię sobie, że mogę być dla innych świadkiem Bożej obecności; że we mnie 
samym, w wypowiadanych przeze mnie słowach i codziennej pracy moich rąk, może 
objawiać się Chrystus; że od mojego nawrócenia i jego owoców zależeć może nawrócenie 
mych bliskich. Jestem dla innych znakiem Bożej obecności – to nauka, która płynie 
z dzisiejszej Ewangelii.  
    Niech tęsknota oczekiwania na Pana, niecierpliwe wyglądanie Jego nadejścia tak 
przemieni moje wnętrze, by we mnie samym inni dojrzeć mogli Chrystusa. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W piątek, 19 grudnia br., od godziny 9:00 udamy się z posługą sakramentalną do osób  
chorych, które nie mogą przybyć do świątyni. Krewnych i znajomych prosimy 
o zainteresowanie i zgłoszenie potrzeby takiej wizyty w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

2. W niedzielę, 21 grudnia br., na pół godziny przed mszami będziemy do dyspozycji 
w konfesjonałach, aby dać szansę spowiedzi osobom, które potrzebują przed świętami 
posługi sakramentu pokuty. 

3. W kruchcie kościoła rozprowadzane są świece bożonarodzeniowe „Caritas” na rzecz 
pomocy dzieciom w cenie 5 zł.  

4. Osoby, które zapisały się na kalendarze rolnicze, mogą odbierać je w zakrystii. 
5. W piątek, 12 grudnia br. o godz. 18:00 odbędzie się na plebanii spotkanie trzeciej grupy 

młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
6. Dziękujemy za zainteresowanie spadającymi gwiazdkami. Przypominamy, że czekamy 

na ich cudowną przemianę w konkretne produkty do 20 grudnia br. 
7. Także koszyki w sklepach, do których można składać produkty żywnościowe o dłuższej 

przydatności oraz artykuły chemii gospodarczej będą wystawione do 20 grudnia br. 
Złożone tam produkty posłużą do przygotowania przez parafialną Caritas paczek 
świątecznych dla potrzebujących.  

8. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę: 1158,50 zł. Do puszek na 
pomoc kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 700,50 zł. Bóg zapłać! 

9. W tym tygodniu zostały na cmentarzu opróżnione trzy kontenery na śmieci za kwotę 
1100 zł. Do prasy katolickiej za listopad musieliśmy dopłacić 115 zł. Niezmiennie 
zachęcam do czytania prasy katolickiej i składania należności za nią do puszki 
w kruchcie kościoła. 

 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Eugeniusz Duczek i ś.p. Marian Olczak /wieloletni członek Rady Parafialnej, Rady 
                           Gminy i Sołtys Wielkiej Woli/- polecamy ich dusze pamięci modlitewnej 
                            wszystkich Parafian. 
 

 
    DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO  ZWI ĄZKU  MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ:  
Natalia Staruch, panna z par. tutejszej oraz Artur Walczak, kawaler z parafii Św. Trójcy 
                             w Cielądzu, zapowiedź I-sza. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pewien przeor zapytał starca: 
- Abba, jaka powinna być homilia? 
- Homilia - odpowiedział starzec - powinna mieś dobry początek i dobre zakończenie. A ty 
staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie. 

 



 
INTENCJE 

                                                              PONIEDZIAŁEK,  15. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za +  Zygmunta Świderka,  12 Msza św. gregoriańska; 
              2) w intencji duchowej adopcji dzieci poczętych, aby z miłością zostały 
                           przyjęte na tym świecie.  
                                                                           WTOREK,  16. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za + Eugeniusza Duczek (int. od uczestników pogrzebu); 
                       2) za + Zygmunta Świderka, 13 Msza św. gregoriańska. 
                                                              ŚRODA, 17. 12. 2014 
  7:30 Roraty: za + Mieczysława, Mariannę i Jana Madańskich.   
16:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 18.02.2015 r./ 

1) o Boże błogosławieństwo i szczęśliwy przebieg operacji dla p. Janiny  
                Nagórka; 

                   za + Zofię Marcjanik (int. od uczestników pogrzebu);    
                        + Mariana Olczaka (int. od Rady Urzędu Gminy);   
                        2) za + Zygmunta Świderka, 14 Msza św. gregoriańska. 
                                                                   CZWARTEK,  18. 12. 2014 
  7:30 Roraty:  1) za + Zygmunta Świderka, 15 Msza św. gregoriańska; 
                        2)     +Mariana Olczaka (int. od Anny Wójciak). 
                                                               PIĄTEK,  19. 12. 2014  
  7:30 Roraty: 1) za + Irenę Żelasek; 
                       2) za + Zygmunta Świderka,  16 Msza św. gregoriańska. 
                                                               SOBOTA,  20. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za + Mariana Olczaka (int. od uczestników pogrzebu); 
                       2) za + Zygmunta Świderka, 17 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                               NIEDZIELA 21. 12. 2014  - IV NIEDZIELA ADWENTU 
  9:00 – 1) za + Zygmunta Świderka, 18 Msza św. gregoriańska 
             2) za + Józefa, Grzegorza, dziadków Bisów i Idzikowskich oraz zm.  
                          c.r. Skonecznych; 
                      + Michała, Stanisława, Eugeniusza i Janinę Duczek, zm. c.r. Duczków i Jana 
                          Więckowskiego; 
                      +  Józefę i Kazimierza Haraśnych (int. od c. Teresy z mężem); 
                      + Józefę Skoneczną (int. od uczestników pogrzebu); 
                      + Zofię Marcjanik (int. od wnuka Rafała); 
                      + Jana Goskę i dziadków Gosków i Jarzębskich oraz Czesława Jarzębskiego; 
                      + Helenę w 20 roczn. śm., Stanisława, Henryka Kępów i Mariana Eisentraut; 
                      + Władysławę, Romana Świechów, Ewę i Józefa Witkowskich; 
                      + Eugeniusza Duczek (int. od c. Jadwigi z rodz.); 
                      + Mariana Olczaka (int. od rodz. Kolbusów); 
                      + Katarzynę, Jana, Franciszka Cyniaków oraz Walerię i Jana Grzelka; 
                      + Mariannę i Jana Wieczorków oraz Mariannę i Stanisława Wasilewskich. 
12:00 – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Janiny Włodarczyk  
                        z ok. 70 rocznicy urodzin. 
16:00 – o Boże błogosławieństwo dla p. Anny z ok. 50 rocznicy urodzin  
                        (int. od  męża, dzieci i wnuka). 
 


