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Czytania: Iz 35,1-10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

W trzecią niedzielę Adwentu myśl o bliskim już Bożym Narodze-
niu  góruje w liturgii  i napawa ją uroczystym tonem. Boże Narodzenie,
kiedy to obchodzi się wcielenie Syna Bożego, oznacza początek zbawie-
nia.  Ludzkość widzi,  że spełnia się dawna obietnica i że ma swojego
Zbawiciela.  Czytania  na  dzień  dzisiejszy  są  zapowiedzią  pociechy
i umocnienia. „Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto
wasz Bóg... On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wy-
skoczy i język niemych wesoło krzyknie” (Iz 35, 4–6). Słowa, jakie Iza-
jasz skierował do wygnańców Izraela, by ich pocieszyć, stosują się do-
brze do wszystkich ludzi, którzy pragną nawrócić się szczerze do Boga,
choć czują się niezdolni uwolnić się od grzechu, przeciętności, marności
ziemskich. Prorok zaś zachęca ich do ufności w Zbawicielu, który przyj-
dzie, udzieli siły, podtrzyma słabych, uleczy rany grzechów i poprowadzi
wszystkich do zbawienia. 

Przez przyjście Jezusa proroctwo spełniło się również dosłownie;
On sam użył go, aby potwierdzić swoje mesjańskie posłannictwo. Jan
Chrzciciel  z więzienia,  w którym zamknął  go Herod,  śledzi  działalność
Jezusa. Wie, że On jest Mesjaszem, lecz Jego zachowanie, tak bardzo
różne od tego, które zapowiadał, może napawa go wątpliwością; również
jego uczniowie potrzebują umocnienia, Jan posyła ich więc z zapytaniem
do Pana: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?” (Mt 11, 3). Za całą odpowiedź Jezus ukazuje cuda dokona-
ne przez siebie: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co pa-
trzycie: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają
oczyszczenia,  głusi  słyszą,  umarli  zmartwychwstają,  ubogim głosi  się
Ewangelię” (tamże 4–5). Wypełnienie proroctwa Izajasza jest oczywiste.
Lecz Jezus dodaje jeszcze: „A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie

Intencje mszalne: 16.15 - 22.12

Poniedziałek, 16 grudzień  2019
700 śp. Arkadiusz Gorgol (16 msza św. gregoriańska)
18 00  śp. Edmund, Wiesław, Halina i Małgorzata
1800 śp. Janina i Alojzy Patra, śp. Diana Patra i dusze w czyśćcu cier-
piące
Wtorek, 17 grudzień  2019
700 śp. Arkadiusz Gorgol (17 msza św. gregoriańska)
1800 śp. Zbigniew Godlewski (49 r.ś.), śp. Izabela i Eugeniusz Go-
dlewscy
Środa, 18  grudzień  2019 
700 śp. Arkadiusz Gorgol (18 msza św. gregoriańska)
1800 śp. Stefan, Stanisława(k) i Piotr Klecha
1800 Dziękcz. z okazji 10 urodzin Anieli z prośbą o Boże błogosł.
Czwartek, 19 grudzień  2019     
700  śp. Arkadiusz Gorgol (19 msza św. gregoriańska)
1800   śp. Krystyna Ślizień (13 r.ś.)
Piątek, 20 grudzień  2019
700 Zenon Józefowicz
1800   śp. Arkadiusz Gorgol ( 20 msza św. gregoriańska) 
Sobota, 21 grudzień 2019
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 21 msza św. gregoriańska)
1800 śp. zmarli z rodz. Tyszkowskich i Pokojskich
1800 śp. Jan Ostrowski (29r.ś.) oraz zm. z rodz. Ostrowskich i 
Komuda
Niedziela,22 grudzień  2019 – IV Niedziela Adwentu
800 śp. Waldemar Ciesielski (1r.ś.), śp. Piotr Ciesielski
930 śp. Zuzanna (1r.ś.), Jerzy (3 r.ś.), śp. Bogdan, Czesław z rodziny
 Korpackich 
1100 śp. Czesław Ratajczyk (5r.ś.)
1100 śp. Arkadiusz Gorgol (22 msza św. gregoriańska)
1230 śp. Bolesław Mikjaniec
1800 śp. Ignacy (33r.ś.) i rodzice: Marianna(k) i Maciej Berneccy

Przyjdź, o Panie, by zbawić nas (Iz 35, 4)
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zwątpi” (tamże 6). Jezus wypełnia swe dzieło Zbawiciela nie w sposób
zadziwiający, lecz prosty i pokorny. Nie przychodzi jako tryumfator, lecz
łagodny  i ubogi,  przychodzi  głosić  Ewangelię  ubogim,  leczyć  chorych
i zbawiać grzeszników. Styl Jego mógł zgorszyć tych, którzy oczekiwali
Mesjasza potężnego i chwalebnego. Dla tego jednak, kto czuje się ubo-
gim,  małym,  chorym,  potrzebującym zbawienia,  jest  wielką  pociechą.
Wobec  dobroci  i łagodności  Zbawiciela  nadzieja  rozszerza  serce.  

Nawiązuje do tego i drugie czytanie: „Umacniajcie serca wasze,
bo przyjście Pana jest  już bliskie”  (Jk 5, 8).  Uczucia ufności,  z jakimi
oczekujemy Bożego Narodzenia są takie same, jakie powinny nas oży-
wiać na powrót chwalebny Pana, kiedy przyjdzie nie tylko jako Zbawiciel,
lecz także jako sędzia. Oczekując Go, praktykujmy przykazanie miłości,
które  nas czyni  życzliwymi  i miłosiernymi  względem wszystkich,  a ”za
przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali
w imię Pańskie” (tamże 10). Jak prorocy mieli wzrok stale zwrócony na
obiecanego Zbawiciela, tak chrześcijanin powinien żyć z sercem nasta-
wionym na  przyjście  Jezusa.  Przyjście  to  ponawia  się  każdego  dnia
przez łaskę i Eucharystię; staje się ono bardziej serdeczne przy poboż-
nym obchodzeniu Bożego Narodzenia, nieodwołalne zaś i uszczęśliwia-
jące — w dzień ostateczny. 

Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyj-
ścia Zbawiciela, który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i
nieszczęśliwym. To właśnie ich szczęście ma być dla uwięzionego
Jana Chrzciciela znakiem, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem.
Stawajmy dziś przed Panem nie jako duchowi bogacze, którzy są-

dzą, że mają dość zasług, aby wymagać od Niego konkretnych
łask, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego przyjścia z wiarą, od-

wagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać
nam swoje miłosierdzie

                                  
Por. Oremus l

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne  

• W okresie Adwentu zapraszamy na roraty – Mszę świętą ku
czci Najświętszej Maryi Panny – codziennie od poniedziałku do
piątku o godzinie  18:00.  Zabierzmy ze sobą świece,  które  są
symbolem oczekiwania.

• Dziś  rozpoczynają  się  kwartalne  dni  modlitwy  o
chrześcijańskie życie rodzin. 

• Dziś spotkanie formacyjne dzieci  przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców  po Mszy świętej o
godzinie 11:00.

• Panie z Caritas rozprowadzają świece Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom.  Paczki  świąteczne  będą  wydawane  dla  osób
potrzebujących z naszej Parafii w dniu 19 grudnia (czwartek) od
godziny 15:00. Jeśli ktoś będzie chciał podzielić się żywnością z
biednymi, będzie mógł włożyć produkty do kosza w wejściu do
kościoła. Żywność będzie dokładana jak co roku do paczek.

• Dziś  w  „Gościu  Niedzielnym”  poruszające  świadectwo
Grzegorza Czerwickiego – niegdyś kryminalisty i narkomana, a
dziś szczęśliwego męża, ojca i  ewangelizatora. Zachęcamy do
lektury!

• Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
• W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

śp. Stefan Trendyk – lat 80, z ul. Grottgera  
śp. Włodzimierz Kłosowski – lat 67, z ul. Dębowej
śp. Helena Leszczyńska – lat 83, z ul. Dąbrowskiego 
śp. Irena Makowska – lat 90, z ul. Agatowej z Gronowa G (po-
grzeb w poniedziałek)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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