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Najbardziej charakterystyczne dla Adwentu są Roraty. Jest to Msza święta ku czci 
Najświętszej Marii Panny. Odprawiana rano, gromadzi rzesze wiernych. Szczególnie 
chętnie w Roratach uczestniczą dzieci. Przed Mszą św. rozdają przychodzącym wiernym 
zapalone świece, a potem idą w procesji wraz z księżmi do ołtarza z lampionami w ręku. 
Msza rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie 
świece i lampiony /w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie/. Przewodniczką adwentową 
jest św. Teresa z Avila. Dlatego w tym nowym roku liturgicznym odbywamy fascynującą 
podróż po szesnastowiecznej Hiszpanii właśnie ze świętą Teresą od Jezusa. 
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EWANGELIA NA III NIEDZIEL Ę ADWENTU                                                                     Łk 1,26-38 
 
Maryja pocznie i porodzi Syna 
    

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą".  
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".  

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"  
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".  

Na to rzekła Maryja: "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego 
słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

 
 
Do nas też przychodzą aniołowie. Do nas też przychodzi Duch Święty. Nie 

wymagają oni od nas rzeczy tak niezwykłych, jak od Maryi, ale jednak są codziennie przy 
nas i w nas. Trudno jest uchwycić i pojąć, jak Oni są w nas, jak do nas mówią, co pragną 
nam powiedzieć, ale nie jest to zupełnie niemożliwe. Maryja jest tego najlepszym 
przykładem. Oni cały czas coś do nas mówią, a to, że Ich dobrze nie słyszymy, wynika 
raczej z naszej winy, niż z Ich wady wymowy.  

Trening czyni mistrza. Jeśli słyszę dobre natchnienie i sądzę, że pochodzi od Ducha 
Świętego, powinienem za nim pójść, nawet, jeśli będzie mnie to wiele kosztować. 
Oczywiście mogę się pomylić i wziąć za natchnienie coś, co było tylko moim głosem. 
Takich pomyłek popełniamy bez liku, ale nie powinno nas to wstrzymywać przed 
odważnym odpowiadaniem na natchnienia aniołów i Ducha Świętego. Maryja może nam 
pomóc w rozpoznawaniu natchnień.  

Niektórzy mówią tak: „Maryja miała łatwiej, bo była Niepokalana, była bez grzechu, 
a więc łatwiej Jej było zrozumieć wolę Bożą”. Trochę to prawda i trochę nie. Maryja nadal 
była przecież wolna i mogła odmówić Bogu posłuszeństwa. Dlaczego jednak tego nie 
zrobiła? Być może odpowiedzią jest to, że od najwcześniejszych lat starała się zawsze iść 
za natchnieniami aniołów i Ducha Świętego, weszło Jej to w krew do tego stopnia, że nawet 
tak niesłychanie wymagająca prośba Boga nie okazała się dla Niej straszna.  

Możemy mieć nadzieję, że pomoże nam Ona rozpoznawać głos Boga w naszych 
sercach i pójść za nim odważnie, nawet wtedy, jeśli będzie to oznaczało zaparcie się 
samego siebie. 
 
 
 



 

OGŁOSZENIA 
1. W środę, 24 grudnia br. o godz. 7:30 odprawimy ostatnią Mszę św. roratnią. Dzieci, które 

przygotowały szopki oraz wszystkie dzieci uczestniczące w roratach zachęcamy do 
przybycia. Prosimy o przyniesienie i zaprezentowanie szopek, których rozmiar 
i konstrukcja na to pozwalają. Na zakończenie rorat przekażemy do szopek 
pobłogosławione figurki Małego Jezuska.   

2. W Boże Narodzenie 25 grudnia br. oraz w święto św. Szczepana, pierwszego 
męczennika nie będzie Mszy św. popołudniowej. Tradycyjnie w święto  św. Szczepana 
poświęcimy ziarna owsa. 

3. Duszpasterskie nawiedzenie rodzin planujemy rozpocząć od poniedziałku, 29 grudnia br. 
Rozkład kolędy podamy w następną niedzielę. 

4. W piątek, 26 grudnia br. z racji na przypadające święto św. Szczepana męczennika, 
biskupi zgromadzeni na 366 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski udzielili 
wiernym dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych.   

5. Dziękujemy Parafianom o dobrych sercach za liczne dary złożone do koszy w kościele 
oraz w sklepach. Pozwoliły one na przygotowanie przez parafialną „Caritas” wielu 
obfitych paczek świątecznych i dostarczenie ich do potrzebujących, którzy żyją pośród 
nas. Dziękujemy także p. S. Włodarczykowi za otwartość i pomoc w zbieraniu 
produktów na terenie sklepów w Czerniewicach.  

6. W kruchcie kościoła jest sianko na stół wigilijny. Złożone ofiary będą przeznaczone na 
działalność parafialnej „Caritas”. 

7. W związku z zapytaniami Parafian o to dlaczego nie są włączane wszystkie promienniki 
w kościele, pragnę wyjaśnić, że moc zamówiona dla budynku kościoła wynosi 17 kWh,  
a wszystkie promienniki pobierają 35 kWh. Przekroczenie zamówionego poboru mocy  
na  poziomie  17  kWh  skutkuje  opłatą  karną w wysokości 60 zł za jedną kWh, zamiast 

    normalnej stawki  0,51 zł za kWh. Stąd możemy korzystać tylko z części promienników.  
8. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę: 1129,57 zł. Bóg zapłać! 
9. Opłaciliśmy rachunek za energię elektryczną w wysokości  1415,00 zł  oraz  zakupiliśmy 
    materiały dekoracyjne i oświetleniowe do urządzenia szopki za kwotę 720,00 zł. 
 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Tadeusz Łysakowski – polecamy jego duszę 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 II-ga. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:  
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych! 
 

 



 

INTENCJE 
                                                              PONIEDZIAŁEK,  22. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za +  Zygmunta Świderka, 19 Msza św. gregoriańska; 
              2) za + Andrzeja, Zofię i Feliksa Sobolczyków. 
 
                                                                           WTOREK,  23. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za + Zofię Marcjanik (int. od chrześniaka Marcina z rodz.);  
                       2) za + Zygmunta Świderka, 20 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                              ŚRODA, 24. 12. 2014 
  7:30 Roraty: 1) za +  Zygmunta Świderka, 21 Msza św. gregoriańska; 
                       2) o Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z okazji imienin. 
 
24:00 Pasterka: 1) za Parafian;   
                           2) za +  Zygmunta Świderka, 22 Msza św. gregoriańska. 
 
                                                                   CZWARTEK,  25. 12. 2014 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
  9:00 – 1) za + Janinę i Władysława Skonecznych, zm. c.r. Bisów; 
             2)  za +Mariana Olczaka (int. od Sołtysów Gminy Czerniewice). 
12:00 – 1) za + Stanisławę Zysiak, Marka Zysiak i Grzegorza Żurańskiego; 
             2) za + Irenę Żelasek w m-c po pogrzebie. 
 
                                                               PIĄTEK,  26. 12. 2014  

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
  9:00 – 1) za + Mariannę i Andrzeja Klimczaków, dziadk. Cukrów i zm. c.r. Klimczaków; 
             2) za + Zygmunta Świderka, 23 Msza św. gregoriańska. 
12:00 – za + Katarzynę, Jana, Franciszka Cyniaków, Jana i Walerię Grzelków.  
 
                                                               SOBOTA,  27. 12. 2014 

Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
16:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Stefana Rudnickiego  
                         z ok. 90 rocznicy urodzin; 
             2) za + Zygmunta Świderka, 24 Msza św. gregoriańska. 
17:00 – ślub: Martyna Fronczak i Szymon Piechna. 
 
                                                               NIEDZIELA 28. 12. 2014 
                                Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa   
  9:00 – 1)  za + Zygmunta Świderka, 25 Msza św. gregoriańska; 
             2)  za + Adama Trzcińskiego (int. od córki Anny z rodz.). 
12:00 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sylwii z ok. 18  rocznicy 
                            urodzin; 
             2) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bartłomieja Piorunowskiego  
                             z ok. 18 rocznicy urodzin. 
16:00 – za + Mariannę, Franciszka, Leona Grabowskich i Zdzisława Plicha. 
 
 


