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Czytania: So 3,14-18; Iz 12, 2-6; Flp 4, 4-7; Łk 3, 10-18

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 
radujcie się! (Flp 4,4) 

„Cóż  mamy czynić?”  –  o  to  pytali  ludzie
Jana Chrzciciela nad Jordanem. I ja pytam rów-
nież  o  to  samo  w  trzecią  niedzielę  radosnego
oczekiwania adwentowego.  Jedną z odpowiedzi
znajduję u św. Pawła, który wzywa do radości w
Panu. Rodzi się ona w sercu i napełnia pokojem.
Jest  pogodą  ducha,  której  nie  może  zagłuszyć
nawet ból, gdyż ma trwałe podstawy. I staje się
konsekwencją  szlachetnego  życia,  opartego  na
miłości, odpowiedzialności i prawdzie.

Jak wskazuje liturgia,  Bóg obdarza rado-
ścią tych, którzy uznają popełnione grzechy i ża-
łują za nie przed Panem. A także tych, którzy –
pomimo doraźnych kłopotów i trosk – odczuwają, że bliskie jest przyjście
Pana. Czemu ma służyć ta radość życia? Chodzi o entuzjazm i umocnie-
nie mojej wewnętrznej wolności, bym ochronił w sobie i realizował naj-
piękniejsze aspiracje, ideały i pragnienia. 

Adwent to czas umacniania radości, która umacnia się, kiedy za-
cieśniamy naszą przyjaźń z Bogiem miłosierdzia, który również i w na-
szym życiu – podobnie jak działo się to w życiu Maryi – realizować swoje
dzieło zbawcze. 

„Przyoblecz się w radość, która zawsze znajduje łaskę u Boga i
zawsze mu jest miła. I w niej się rozpływaj, albowiem każdy człowiek we-
soły  pełni  dobre uczynki  i  dobre żywi  myśli… Wszyscy żyć będą dla
Boga, którzy odrzucą od siebie smutek, i tylko w radość się przyobleką”
(Pasterz Hermasa, XLII, 1-4). 

Intencje mszalne: 17.12 - 24.12

Poniedziałek, 17 grudzień 2018 
700    śp. Wiesław, Halina, Małgorzata Wilmańscy
1800 śp. Diana Patra
Wtorek,     18 grudzień 2018    
700  śp. Marianna(k) Jóźwik 
1800 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anieli z 
okazji 9 rocznicy urodzin
Środa, 19     grudzień 2018  
700 śp. Mirosława(k) Młynarczyk 
1800 śp. Krystyna Śłizień (12 rocz.)
1800 śp. zmarli z rodziny Szner, Bartmanowicz, Bielec, Soroczyńskich
Czwartek  ,  20     grudzień 2018   
700  śp. Honorata(k) Kamoda
700 śp. Grażyna Jakóbicka (Msza święta pogrzebowa)
1800 śp. Jan Ostrowski (28 rocz.), zmarli z rodziny Komuda i 
Ostrowskich
Piątek, 21   grudzień   2018   
700  śp. Jerzy Niemira (30 dzień po pogrzebie)
1800 o dary i łaski Ducha Świętego dla córki Ewy i jej rodziny oraz o 
wyzwolenie z nałogu syna Jarosława
1800 przez wstawiennictwo św. Gerarda i św. Jana Pawła II o 
potrzebne łaski i zdrowie dla rodziców Heleny i Tadeusza
Sobota,     22     grudzień   2018  
700  śp. Jarosław SŁAWEK
1800 śp. Mirosława(k) Młynarczyk
Niedziela,     23     grudzień 2018  
800 
930 śp. Jan, Andrzej Domagała, Stefania(k) Andrearczyk 
1100  śp. Eugeniusz, Irena Sękowscy
1100 śp. Halina Psiuk, Teresa Utrata
1230 
1800 

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


Adwent tradycyjnie rozumiany jest jako czas
 postanowień. Wielu z nas podejmuje wtedy decyzję, aby 

z czegoś zrezygnować lub powziąć jakiś dodatkowy wysiłek. 
Warto zrobić to dobrze !

Jakie mamy postanowienia?
Co najczęściej postanawiamy? Każdy z nas pewnie odnajdzie w tej 
krótkiej liście jakieś swoje postanowienie z przeszłości: nie jeść sło-
dyczy, chodzić na roraty, więcej się modlić, pomagać mamie, czytać 
Pismo Święte. Czy takie postanowienia są dobre? Jakie właściwie po-
winny one być? 

Cechy dobrych postanowień
Po pierwsze, postanowienia powinny być realne. Muszą to być takie,
abyśmy potrafili je wypełnić, mieli na to rzeczywistą szansę.  Posta-
nowienie powinno być możliwe do wypełnienia, ale zarazem nie może
być za łatwe, ma być pewnym wysiłkiem, trudem, czymś więcej niż 
to, co robimy na co dzień.
Po drugie, postanowienie powinno być konkretne. Musimy mieć ja-
kieś kryterium, po którym poznamy, że zostało ono wypełnione. Nie 
wystarczy powiedzieć sobie, że będę bardziej święty, będę się więcej 
modlił, bo skąd się dowiem, że już jest to „bardziej” i „więcej”? By móc
ocenić postępy w naszym postępowaniu i stopień wypełnienia po-
stanowienia, musimy je precyzyjnie określić, np. przeczytam rozdział 
Pisma Świętego każdego dnia. Wtedy pod koniec dnia będziemy wie-
dzieć, czy udało się przeczytać rozdział (bo wiemy, ile to jest i jak to 
zweryfikować), czy nie. Po trzecie, postanowienie powinno być na-
szym własnym postanowieniem. Nie narzuconym przez kogoś czy 
przejętym od koleżanki, ale naszym , dostosowanym do nas. Sami 
znamy siebie zwykle najlepiej – stąd lepiej samodzielnie dobierać po-
stanowienia pod kątem swoich preferencji, predyspozycji i akcepto-
wanego stopnia trudności. 
Po czwarte, musimy widzieć cel postanowienia. Ono musi nas ubo-
gacać, powodować wzrost naszej wiary i miłości do Boga. Musi nas 
mobilizować do nowego spojrzenia na Kościół, na nas samych, na na-
sze relacje. A w Adwencie ma nas dobrze przygotować na czas Świąt 
Bożego Narodzenia. I po piąte, warto korzystać ze wsparcia innych. 
Kiedy już wybierzemy postanowienie, warto o nim opowiedzieć bli-
skim oraz poprosić, by nas mobilizowali w wytrwaniu w nim.

Korzyści
Podejmowanie i trzymanie się postanowień uczy nas samodyscypli-
ny, wytrwałości, trenuje silną wolę, wzbogaca nas samych, a co za 
tym idzie przekłada się na nasze relacji z ludźmi i Bogiem. I na koniec 
podnoszą nasze poczucie własnej wartości i cementują poczucie 
kontroli oraz zaufania Bogu. Zaufania, bo nawet, gdy coś nie wyj-
dzie, jest z nami Bóg, który w zamian za nasze trudy obficie darzy nas
łaską. 

Ogłoszenia parafialne 

1. Trwa  Adwent.  Zapraszamy  na  Roraty,  czyli  Mszę  świętą  o  
Najświętszej Maryi Pannie, którą odprawiamy w naszym kościele co-
dziennie  od  poniedziałku  do  piątku  o  godz.  18.00.  Dzieci  na  
Roraty przynoszą lampiony, a dorośli świece.

2. Po  Mszach  świętych  będą  jeszcze  rozprowadzane  świece  
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Paczki świąteczne będą wy-
dawane w ten czwartek od godz. 16:00 w Parafialnym Biurze Caritas.
W tym tygodniu Panie z Caritas odwiedzą z życzeniami świąteczny-
mi chorych z naszej Parafii. Są to osoby, które odwiedzają, w każdy
Pierwszy Piątek Miesiąca Księża.

3. Dziś o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla mło-
dzieży  przygotowującej  się  do  sakramentu  bierzmowania  (Rok  I).
Obecność obowiązkowa.

4. Dziś  również  o  godzinie  19:00  na  plebanii  odbędzie  się
spotkanie  organizacyjne  dla  ministrantów,  scholi  parafialnej  oraz  
młodzieży z Oazy .

5. Dziś  w  „Gościu  Niedzielnym”:  o  darze  męstwa  i  umiejętności,  a
także  o  tym,  czym  różni  się  zwykłe  zmęczenie  od  wypalenia
zawodowego. Zachęcamy do lektury!

6. Zapraszamy wszystkich do naszej parafialnej kawiarenki.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

Śp. Zuzanna Korpacka – lat 87, z ul. Brylantowej w Gronowie G.
Śp. Tadeusz Karwowski – lat 83, z ul. Morszyńskiej
Śp. Waldemar Ciesielski – lat 67, z ul. Rubinowej w Gronowie G.
Śp. Grażyna Jakóbicka – lat 66, z ul. Dąbrowskiego (pogrzeb w czwartek)
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