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Cieszcie siê i radujcie! 
Pan jest blisko. Maranatha !



2

 
 Ewangelia: £k 3,10-18  

Ewangeliczne zamyœlenie
                      III Niedziela  ADWENTU  -  16.12. 2018 r.  

  Gdy Jan pyta³y go t³umy: «Có¿ wiêc mamy czyniæ?» On im odpowiada³: «Kto ma dwie 
 suknie, niech [jedn¹] da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ, niech tak samo czyni».

1Przychodzili tak¿e celnicy, ¿eby przyj¹æ chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy 
    czyniæ?» On im odpowiada³: «Nie pobierajcie nic wiêcej ponad to, ile wam wyznaczono».

Pytali go te¿ i ¿o³nierze: «A my, co mamy czyniæ?» On im odpowiada³: «Nad nikim siê nie 
znêcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim ¿o³dzie». Œwiadectwo Jana 

 o Mesjaszu Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w sercach co do 
 16 Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja was chrzczê wod¹; lecz 

idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On 
 chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku dla oczyszczenia 

 swego om³otu: pszenicê zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».Wiele 
te¿ innych napomnieñ dawa³ ludowi i g³osi³ dobr¹ nowinê. Oto S³owo Pañskie. 

Jak¿e klarowne i ponadczasowo jasne, przejrzyste i otwarte jest nauczanie Jana. Kto ma 
za du¿o niech siê podzieli, kto sprawuje jakikolwiek urz¹d niech go nie nadu¿ywa, kto jest 
¿o³nierzem niech bêdzie ludzki w swoim zawodzie i niech siê nie znêca nad nikim. Có¿ 
wiêcej dodaæ do tego nawo³ywania? Co siê zmieni³o od czasów Jana? Bogaci s¹ coraz 
bogatsi i coraz bardziej chciwi, urzêdnicy coraz bardziej aroganccy i zach³anni, ¿o³nierze 
coraz bardziej bestialscy, k³amcy coraz bardziej bezczelni, z³odzieje coraz bardziej 
nienasyceni, ... Gdyby Œw. Jan Chrzciciel stan¹³ miêdzy nami dzisiaj czy¿ nie powtórzy³by 
tych samych s³ów co 2000 lat temu? A my stale dopytujemy siê: "Co mamy czyniæ?" i 
oczekujemy na jakieœ nadzwyczajne wskazówki i instrukcje. Po co? Czegó¿ nam wiêcej 
potrzeba do ¿ycia uczciwego ni¿ realizacji prostych i jasnych s³ów Jana?  A co siê w koñcu 
sta³o z Janem? I jakie s¹ losy tych, którzy jak on oœmielaj¹ siê byæ "g³osem wo³aj¹cym na 
pustkowiu"? Nikt Jana nie chcia³ pos³uchaæ i nikt nie chce s³uchaæ wspó³czesnych 
proroków. Zreszt¹ prorok to zawsze ktoœ, kto jest niewygodny, bo zawraca g³owê i 
przeszkadza ¿yæ dostatnio i spokojnie, czepia siê i szuka dziury w ca³ym. Kto "przygotowa³ 
œcie¿ki dla Pana"? Ubodzy, zapomniani, odrzuceni, pogardzani, niechciani, wyœmiani ... I 
do nich przyszed³ Chrystus, nie do bogatych i pewnych siebie, nie do zarozumia³ych i 
pysznych, nie do zadufanych we w³asne si³y i mo¿liwoœci i nie do tych którzy szukali 
w³asnego komfortu i wygody. I nie inaczej bêdzie i tym razem ... Cieszcie siê i radujcie 
ubodzy i chorzy, pogardzani i odrzuceni, wyrzutki spo³eczne, niedorajdy ¿yciowe, cieszcie 
siê i radujcie nieudacznicy i biedacy, którzy nie umieliœcie siê urz¹dziæ, ... bo do was 
przychodzi Pan ubogi i pokorny, w stajni narodzony, bezdomny i biedny syn cieœli! Ten, 
który jest jednak potê¿ny, który chrzci Duchem Œw. i ogniem i odda ka¿demu wed³ug 
uczynków jego ... I to jest w³aœnie dobra nowina dla was, których do g³osu siê nie 
dopuszcza, dla was, którzy nie macie ¿adnych praw w spo³eczeñstwie cwaniaków.
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Czuwajcie z podniesion¹ g³ow¹
Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w 
oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych 
ziemi. Albowiem moce niebios zostan¹ 
wstrz¹œniête.  Wtedy ujrz¹ Syna 
Cz³owieczego, przychodz¹cego na ob³oku 
z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie 
g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze 
odkupienie. Uwa¿ajcie na siebie, aby 
wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek 
ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, 
¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was 
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on 
bowiem na wszystkich, którzy mieszkaj¹ 
na ca³ej ziemi. Czuwajcie wiêc i módlcie 
siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli 
unikn¹æ tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, 
i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym”.
Liturgiczny okres Adwentu posiada 
podwójny charakter. Pierwsza jego czêœæ, 
która koñczy siê 16 grudnia, akcentuje 
oczekiwanie na ostateczne przyjœcie 
Chrystusa na koñcu czasów. Tego ducha 
oddaje pierwsza prefacja adwentowa: On 
przez pierwsze przyjœcie w ludzkiej 
naturze spe³ni³ Twoje odwieczne 
postanowienie, a nam otworzy³ drogê 
wiecznego zbawienia. On ponownie 
przyjdzie w blasku Twej chwa³y, aby nam 
udzieliæ obiecanych darów, których 
czuwaj¹c z ufnoœci¹ oczekujemy. W takim 
te¿ duchu odczytajmy dzisiejsze s³owo 
Bo¿e.
Najpierw jednak pewien obraz.  Polski 
film pt.:" Everest  ukazuje tragediê ludzi 
bezradnych wobec ¿ywio³ów.  Jego akcja 
oparta jest na historii tragicznej wyprawy 
na Mount Everest. W maju 1996 r. 
jednego dnia w œniegach Himalajów 
zginê³o 15 wspinaczy. Film opowiada 
historiê oœmiorga himalaistów, którzy 
pod kierunkiem doœwiadczonego 
przewodnika mierz¹ siê z ekstremalnymi 
warunkami niedostêpnego szczytu. 
W a l c z ¹  z e  œ m i e r t e l n y m  

zimnem, nawa³nicami œniegu, z brakiem 
tlenu, s³aboœci¹ organizmu. Kruchy, w¹t³y 
cz³owiek pragnie pokonaæ majestat 
n i e b o s i ê ¿ n y c h  g ó r ,  w y g r a æ  z  
bezkompromisow¹ si³¹ ¿ywio³u. Wielu w tej 
walce przegrywa…
Dzisiejsza ewangelia œw. £ukasza, któr¹ 
czytamy  podczas Adwentu, równie¿ mówi o 
¿ywio³ach œwiata przyrody, które przynosz¹ 
zagro¿enie cz³owiekowi, wzbudzaj¹ jego lêk: 
bêd¹ znaki na niebie, morze zostanie 
wzburzone, moce nieba zostan¹ wstrz¹œniête. 
Wydarzenia te Koœció³ odczytuje jako 
zapowiedŸ czasów ostatecznych, albo innymi 
s³owy – koñca œwiata. Kiedy to nast¹pi? Na 
szczêœcie nie wiemy. Jednak¿e zauwa¿my, ¿e 
co jakiœ czas dowiadujemy siê o ró¿nych 
katastrofach, trzêsieniach ziemi, tajfunach, 
czy innych kataklizmach, w których ginie 
wielu ludzi i dlatego napawaj¹ one lêkiem i 
niepokojem. Czy s¹ ju¿ spe³nianiem siê 
ewangelicznych zapowiedzi? Jeœli nawet 
nie³atwo udzieliæ na to pytanie jednoznacznej 
odpowiedzi, to jednak trudno te swoiste znaki 
czasu lekcewa¿yæ. Zapewne natura, a przez 
ni¹ sam Pan Bóg chce nam coœ powiedzieæ. 
Czy s³usznie mamy siê lêkaæ, obawiaæ? 
Œwiêty £ukasz stwierdza wrêcz przeciwnie: 
„Gdy siê to dziaæ zacznie – nabierzcie ducha i 
podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze 
odkupienie!” Dla nas, ludzi wierz¹cych, tym 
œwiatem nie rz¹dzi jakieœ fatum, z³y los, ale 
Bo¿a Opatrznoœæ, Syn Cz³owieczy, który 
nadejdzie z wielk¹ chwa³¹ i moc¹. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Kiedy pisa³am wieczorem, us³ysza³am g³os w celi taki: Nie wychodŸ ze Zgromadzenia 
tego, miej mi³osierdzie nad sob¹, jak wielkie ciê czekaj¹ cierpienia. Kiedy siê 
spojrza³am w stronê g³osu, nic nie widzia³am i piszê dalej. Wtem us³ysza³am szum i te 
s³owa: Jak wyjdziesz, zniszczymy ciê. Nie mêcz nas. — Kiedy siê spojrza³am, 
zobaczy³am wiele brzydkich potworów; kiedy uczyni³am myœl¹ znak krzy¿a, prys³y 
wszystkie natychmiast. Jak strasznie jest brzydki szatan; biedne dusze potêpionych, ¿e 
musz¹ ¿yæ w jego towarzystwie, sam widok jego jest wstrêtniejszy ni¿ ca³a mêka 

( Dz. 540 )

Trzeba patrzeæ na swoje wady, 
gdy nam siê coœ w drugich nie 
podoba.  
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Dlatego mimo wszystkiego, co mo¿e nas 
napawaæ obaw¹, musimy zachowaæ pokój 
w sercu – jesteœmy w Bo¿ych rêkach! Nie 
jesteœmy ludŸmi zabobonu, horoskopu, 
jakichœ dziwnych przepowiedni. Z tego 
wszystkiego Chrystus nas wyzwoli³! Jako 
ludzie wolni w Nim pok³adamy nadziejê. 
Równoczeœnie Adwent jest te¿ po to, aby ta 
nasza nadzieja nie by³a naiwna, zuchwa³a. 
£ukasz daje nam tu konkretne wskazówki, 
jak mamy postêpowaæ, aby z podniesion¹ 
g³ow¹ oczekiwaæ na przyjœcie Syna 
Cz³owieczego: „Uwa¿ajcie, aby wasze 
serca nie by³y ociê¿a³e wskutek ob¿arstwa, 
pijañstwa i trosk doczesnych…”. To 
bardzo czytelne przes³anie. Widaæ z tymi 
sprawami ludzie zawsze mieli problemy – 
szukanie „szczêœcia” w jedzeniu bez 
umiaru, w nadu¿ywaniu alkoholu, a z 
drugiej strony – nadmierne przejmowanie 
siê sprawami tego œwiata (Marto, Marto, 
niepokoisz siê o wiele…). Byæ mo¿e na czas 
Adwentu, który siê rozpoczyna, dobrze 
by³oby wzi¹æ sobie do serca któr¹œ z tych 
przestróg: wiêcej umiaru przy posi³kach 
albo i poza nimi, powœci¹gliwoœæ w 
korzystaniu z alkoholu, wiêcej czasu na 
sprawy 

Bo¿e, zw³aszcza na modlitwê, o której £ukasz 
równie¿ wspomina dziœ w ewangelii.
Na koniec chcia³bym raz jeszcze przytoczyæ 
zachêtê z Listu œwiêtego Paw³a do 
Tesaloniczan (z dzisiejszej niedzieli): 
„Bracia, prosimy was i napominamy w Panu 
J e z u s i e :  … s t a w a j c i e  s i ê  c o r a z  
doskonalszymi!” Ka¿dy z nas podczas 
tegorocznego Adwentu mo¿e uczyniæ kolejny 
krok do przodu – w stronê Chrystusa, w 
g³êbiê naszej wiary i modlitwy, w stronê 
naszych bliskich, wobec bliŸnich z otoczenia. 
Gdy to siê uda – z podniesion¹ g³ow¹ mo¿emy 
wyjœæ na spotkanie Jezusa – w tajemnicy 
Bo¿ego Narodzenia i  w dniu Jego 
ostatecznego przyjœcia.

Dariusz Salamon SCJ



                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
                                                                                                                                                                                                 WTOREK   18.12. 2018        PONIEDZIA£EK  17.12. 2018             

CZWARTEK  20.12. 2018     

NIEDZIELA    23.12. 2018         

PI¥TEK  21.12. 2018         

ŒRODA  19.12. 2018

SOBOTA     22.12. 2018         

  6

  7.30 + Roman Walczak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Halina Maciaszek 
15.30 + Zofia Borowiak 
17.00 + Barbara Mielcarek 
17.00 + Halina Tokarz 

  7.30 + Stefan Krenz
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Antoni Smoliñski
17.00 Z podziêkowaniem za odebrane 
          ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie,  
          opiekê Matki Bo¿ej i œw. Józefa dla 
          Ewy i Jej Rodziny 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Zygmunta(k) i Marian Szyku³a
         + Ludwik i Stefania Pucha³a
  7.30 + Stefania Lamperska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Irena   Kapitaniak ( I rocz. œm.).
15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. i zdrowie z okazji 50 urodzin: Zbyszka 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Halina Maciaszek 
18.30 + Leokadia Wojciechowska ( I rocz. œm.) 

  7.30 + Anna Michna, Marcin Miodowicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Weronika (20 rocz. œm.). 
          Wojciech  Ostój 
15.30 + Janusz Majer
17.00 + Anna, Wincenty Mertka, + Zofia 
          i Florentyna Stelmaszczyk 
17.00 + Zdzis³awa  Kiszka 

  7.30 + Halina Du¿y 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Henryk Muœlewski, Irena, 
          + Zenon Papierscy 
17.00 + Józefa Wolczyñska (15 rocz. œm)
        

  7.30 + Halina Du¿y 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marianna Jajtner 
15.30 + Arkadiusz Rynowiecki 
17.00 + Marian NiedŸwiadek 

  7.30 + Anna, Edward, Bogus³aw Mal¹g, 
          Franciszka Kowalska 
  9.00 + Bogus³awa  Kucharska (z okazji imienin) 
10.30 + Stefania i Józef Gajewscy, Stanis³awa        
         i Czes³aw Jêdrzejak 
10.30 + Marian NiedŸwiadek, Pelagia 
          NiedŸwiadek (50 rocz. œm.)
2.00 W intencji Bartusia z okazji 2 rocznicy 

          urodzin z podz. za otrzymane ³aski
          z proœb¹ O Bo¿e b³og. opiekê Matki Bo¿ej 
          dla Niego i Jego Rodziców 

1

15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Regina Banach (5 rocz. œm.). 
          Zygmunt Banach 
18.30 w itencji Ewy z podziekowanie za wszystko
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Œw. £azarz z Betanii 

Œw. £azarz z Betanii – postaæ biblijna, œwiêty 
Koœcio³a katolickiego oraz œwiêty Koœcio³a 
prawos³awnego. £azarz by³ bratem Marii i 
Marty. Mieszkali razem w Betanii, na 
wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus 
darzy³ ich swoj¹ przyjaŸni¹ i bywa³ w ich domu. 
Kiedy £azarz zmar³ i zosta³ pochowany, Jezus 
przyby³ do Betanii i wskrzesi³ go. Ewangelista 
Jan opisuje tak¿e inny pobyt Jezusa w domu 
£azarza na dzieñ przed Jego wjazdem do 
Jerozolimy (J 12, 1-11). Wed³ug starej tradycji 
wschodniej £azarz po Zes³aniu Ducha Œwiêtego 
uda³ siê na Cypr i by³ tam biskupem. 
Œredniowieczna legenda opowiada o skazaniu 
œwiêtego rodzeñstwa z Betanii na wygnanie. 
Umieszczono ich na statku bez steru, który 
odepchniêto od brzegu. Po wielu miesi¹cach 
tu³aczki przybyli oni do Marsylii. £azarz mia³ 
byæ pierwszym biskupem tego miasta. Po 
œmierci zosta³ pochowany w miejscu, gdzie 
obecnie wznosi siê Cerkiew œw. £azarza w 
Larnace. Kiedy Cypr dosta³ siê we w³adanie 
Franków, jego szcz¹tki zosta³y wywiezione do 
Francji i wed³ug ró¿nych Ÿróde³ mia³y trafiæ do 
Autun i Avallon. W ikonografii œw. £azarz 
najczêœciej przedstawiany jest w scenie 
wskrzeszenia oraz na uczcie w Betanii. Jest 
patronem rzeŸników, grabarzy, ¿ebraków, 
trêdowatych i zakonu lazarytów. Od jego 
imienia pochodzi nazwa lazaret. Wspomnienie 
liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzone 
jest 17 grudnia.        K. R.

Przedszkolak pyta kolegê:
 - Co dosta³eœ na gwiazdkê? 
 - Tr¹bkê.
 - Mówi³eœ, ¿e dostaniesz lepsze prezenty! 
 - To super prezent! Dziêki niej zarabiam 
codziennie z³otówkê!
- W jaki sposób?
 - Tata mi daje, ¿ebym przesta³ tr¹biæ!

Jasio pisze list do œwiêtego Miko³aja: 
 - "Chcia³bym narty, ³y¿wy, sanki 
i grypê na zakoñczenie ferii œwi¹teczny

W grudniu Jasio napisa³ pocztówkê 
do Miko³aja:
„Miko³aju! Mam biednych rodziców. 
Proszê przynieœ mi rower górski 
i klocki Lego.”
Na poczcie jedna z urzêdniczek niechc¹cy 
przeczyta³a pocztówkê Jasia.
Zrobi³o jej siê smutno i pokaza³a 
j¹ kolegom z pracy. 
Wszyscy postanowili zrobiæ Jasiowi
 niespodziankê. 
Z³o¿yli siê na klocki Lego i wys³ali mu je 
w paczce. 
 Po œwiêtach ta sama urzêdniczka czyta
 drugi list od Jasia:
„Miko³aju, dziêkujê za klocki. 
Rower pewnie ukradli na poczcie.” 



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” – za ofiary zebrane dziœ na pomoc Koœcio³owi na Wschodzie. 
2. Trwa ADWENT, czas radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Zapraszamy na 
    Roraty od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 17.00 i sobotê na godz. 7.30 

4. Spotkanie grupy O.Pio – w niedzielê 23 grudnia po Mszy œw. o godz.18.30.
5. W poniedzia³ek, 24 grudnia – przypada – zaleca siê 
    wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Msze œw. w tym dniu dniu o godz. 7.30, 
    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00 i 
6. We wtorek, 25 grudnia –  Msze œw. podczas Œwi¹t jak 
    w ka¿d¹ niedzielê. W Drugie Œwiêto, 26 grudnia ju¿ tradycyjnie naszymi modlitwami 
    i ofiarami pragniemy jak co roku, wesprzeæ KUL oraz nasze Seminarium Duchowne. 
7. Nabo¿eñstwo dla dzieci przy ¿³óbku w Drugie Œwiêto Bo¿ego Narodzenia 26 grudnia 
    i Nowy Rok o godz. 14.30
8. Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach œw. Charbela w 
    naszym Sanktuarium w czwartek,  Serdecznie zapraszamy.
9. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli udzia³ w Akcji „I Ty mo¿esz zostaæ   
    Œwiêtym Miko³ajem” i przygotowali paczki dla dzieci i samotnych osób doros³ych jak 
    równie¿ przygotowali „Tytki Charytatywne”. 
10. Rada Duszpasterska i Akcja Katolicka serdecznie zapraszaj¹ na 
      Walentynkowy pod has³em „Zabawa na 102” z niespodziankami, który odbêdzie siê 
      w dniu 
      Graæ bêdzie Zespó³ „DEWIZA” Koszt: 220 z³. od pary. Zapisy w Biurze Parafialnym.   
      Jak co roku, 
11. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W sklepiku s¹ równie¿ do 
      nabycia œwiece Caritas na stó³ wigilijny w cenie 6 z³, op³atki na stó³ wigilijny, ofiary 
      w tym roku przeznaczone bêd¹ na podbitkê sufitu do naszego koœcio³a za rok bowiem,
      prze¿ywaæ bêdziemy 25 lecie Parafii. Mini lampiony na Adwent., kalendarze diecezjalne,
      ksi¹¿eczki z okazji 40 rocznicy wyboru Papie¿a-Polaka na Stolicê Piotrow¹ oraz 
      malowane Anio³y.

3. 

Pasterki o godz. 21.00 i 24.00.

W tym tygodniu okazja do spowiedzi œw.:
   - w czwartek – Parafia œw. Paw³a
   - w pi¹tek – Parafia œw. Antoniego 
   - w sobotê – Parafia Konkatedralna

Wigilia Bo¿ego Narodzenia 

 
Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia.

27 grudnia 2018 o godz. 18.30.

24 Bal Dobroczynny 

16 lutego 2019 r. w naszym Domu Parafialnym pw. Œw. Józefa. 

mile widziani sponsorzy nagród. 

rêcznie 


