
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.12.2020 – 20.12.2020 

Niedziela – 13.12.20, III Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete (Radości) 
Kolekta remontowa (kopertowa) na zobowiązania za prace remontowe. 

  7.15 – Modlitwy poranne  
  7.30 – Za + Janusza Dyba. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Do B. Op. z podziękow. za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie  
  i błog. dla Zygmunta Griner z ok. 50 r. urodzin dla niego i jego rodziny. 

Poniedziałek – 14.12.20,  
  6.30 – Za + ks. Józefa Wojtasek 
17.00 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za + Ryszarda, Marię i Rajmunda Modler, ++ pokrew.  

 i dziadków.  

Wtorek – 15.12.20,  
  6.00 – Spowiedź przedświąteczna  
  6.30 – Za ++ Wiktora i Agnieszkę Klein, ++ rodzeństwo, dziadków z 2 stron 
   i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 16.12.20,  
17.00 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za + Bronisława Kowalczyk. 

Czwartek – 17.12.20,  
  6.00 – Spowiedź przedświąteczna  
  6.30 – Za + matkę Małgorzatę Skoczylas, ojca Herberta i braci Jerzego,  
   Norberta i dziadków.  
17.00 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za + Jadwigę Chmielowską w 30 dzień po śmierci. 

Piątek – 18.12.20,  
  6.30 – Za + ks. Ryszarda Michalik 
17.00 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za ++ dziadków z rodzin Skoczylas i Kasprzak.  

Sobota – 19.12.20,  
  6.30 – Spowiedź przedświąteczna  
  7.00 – Za ++ rodz. Ingeborgę i Maksymiliana Barylla, dziadków  
   i ciocię Elżbietę.  

Niedziela – 20.12.20, IV Niedziela Adwentu, kolekta na potrzeby parafialne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + męża Józefa Kudelka. 
  9.00 – Za + Arnolda Glomb od Chóru parafialnego. 
10.30 – Suma: Za + Alfreda Juraszek w 6 rocznicę śmierci.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – 
„radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się 
zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem. 
2. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To 
nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w 
modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego. 
3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W 
natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że 
pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina 
bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień. 
4. W zakrystii można nabyć opłatki na stół wigilijny, świece Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom (5 zł mała i 12 zł duża świeca) i kalendarze.   
5. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas 
Mszy Świętej roratnich ( w tym tygodniu w poniedziałek, środę, czwartek i 
piątek) o godz. 17.30. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.  
6. Zadbajmy już teraz o to, byśmy sami jak i każdy z naszych najbliższych 
mógł skorzystał w adwencie z sakramentu pokuty i pojednania. Okazja do 
spowiedzi świętej jest w tygodniu na pół godziny przed mszą świętą. 
7. W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. 
Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę 
Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu. 
8. Chorych, którzy pragną się wyspowiadać i przyjąć Komunię świętą przed 
świętami proszę zgłaszać w tym tygodniu u księdza proboszcza. Odwiedziny 
chorych odbywają się bowiem w reżimie sanitarnym i dlatego ksiądz udaje się 
do chorych po wcześniejszym indywidualnym zgłoszeniu. Nie będzie jednego 
dnia odwiedzin przedświątecznych chorych tylko, pojedynczo, przez cały 
najbliższy tydzień. 
9. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w poniedziałek 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła. 
10. Potrzebna są nam jeszcze choinki do dekoracji świątecznej kościoła. Jeśli 
ktoś planuje wycinkę przydomową i chciałby ofiarować drzewko do kościoła to 
proszę o zgłoszenie.  



11. Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy przygotowującej dekoracje w 
kościele proszę zgłosić się do księdza proboszcza. 
12. Jeśli nie zostaną zwiększone limity osób mogących gromadzić się w 
kościołach w czasie świąt to w Wigilię Bożego Narodzenia będzie w naszym 
kościele dodatkowa msza święta „Pasterka” o godz. 20.00. 
13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  
14. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy następujących zmarłych parafian: 
+ Arnold Glomb, l. 78 z ul. Sucharskiego. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

SENTENCJA TYGODNIA  
Przede wszystkim bądź Bożym Człowiekiem (Cyprian Kamil Norwid) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Pewien nowo mianowany kardynał skarżył się papieżowi, że nowa godność jest 
ponad jego siły, bo i tak już z trudem dźwiga obowiązki kapłana i biskupa. Jan 
XXIII, uśmiechając się, odpowiedział: 
- Eminencjo, mnie też czasami nachodzą takie myśli. Modlę się wówczas do 
mego Anioła Stróża, a on mi mówi: „Giovanni, Giovanni – nie bierz siebie tak 
bardzo na serio” 

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Pełna skuteczność Ofiary, którą wierni składają Ojcu Niebieskiemu we Mszy 
św., wymaga jeszcze jednego elementu: mianowicie koniecznym jest, by wierni 
samych siebie składali w ofierze. To poświęcenie się zresztą nie ogranicza się 
do Ofiary liturgicznej. Książe Apostołów pragnie, abyśmy przez to samo, że 
jako kamienie żywe jesteśmy zbudowani na Chrystusie, mogli jako 
„kapłaństwo święte złożyć ofiary duchowne przyjemne Bogu przez Jezusa 
Chrystusa”. A Paweł Apostoł tymi słowy zachęca chrześcijan wszystkich 
czasów: „Proszę was tedy… abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, 
świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą” (Pius XII). 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie 
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego”. 

Wielkość św. Jana Chrzciciela wynika przede wszystkim z jego 
szczególnej relacji do Boga, a zwłaszcza do Jezusa Chrystusa. Jan jest 
bardzo wyrazistym świadkiem tego, co w człowieku (i z człowiekiem) 
potrafi dokonać Bóg. W języku hebrajskim imię Jan oznacza „Bóg jest 
łaskawy”. Niektórzy tłumaczą „Bóg się zmiłował”. I w jednym, i w 
drugim wypadku chodzi o to samo: gdyby nie Bóg, Jan nie byłby tym 
Janem, wielkim i świętym. Przypomina się tu wyznanie francuskiego 
pisarza Alberta Camusa: „Czy można być świętym bez Boga? To jedyny 
konkretny problem, który mnie dziś zajmuje”. Dla Camusa już samo 
istnienie Boga było problematyczne, stąd tak trudno mu było uwierzyć w 
prawdziwą świętość człowieka. Dla pierwszych chrześcijan oczywiste 
było nie tylko to, że Bóg istnieje, ale również to, że Bóg jest łaskawy i 
miłosierny, że uzdrawia i zbawia, że jest wierny swoim obietnicom, że to 
sam Bóg przychodzi, aby nam pomóc zło dobrem zwyciężać. Jako 
pierwszy ogłosił to, a potem życiem swoim dowiódł „człowiek posłany 
od Boga” - św. Jan Chrzciciel. 

Gdy dzisiaj wsłuchujemy się w ten adwentowy „głos wołającego 
na pustyni”, głos wzmocniony doświadczeniem dwóch tysięcy lat 
chrześcijaństwa, lepiej rozumiemy, że gdy Bóg przychodzi, nie można 
żyć po staremu. I dopóki nie będziemy unikać „wszystkiego, co ma 
choćby pozór zła”, ciągle będą kłopoty z powtórnym przyjściem 
Chrystusa. 


