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III Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Jana (1,6-8.19-28)
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym,
aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy śydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto
ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem
Mesjaszem. Zapytali go: CóŜ zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł:
Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na
pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani
Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy
nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.”

J

an jest głosem, ale „na początku było Słowo”,
czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest głos
bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego
nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale
nie przynosi poŜytku dla serca. RozwaŜmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy
myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo
rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co juŜ
istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i
mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie,
mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego
serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo.
Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w
moim sercu... Czy chcesz stwierdzić, Ŝe głos przechodzi, a Słowo Boga trwa? GdzieŜ jest teraz
chrzest Jana? Jan go udzielał i przeminął, teraz zaś
przyjmuje się chrzest Chrystusa. My wszyscy wierzymy w Chrystusa, wyczekujemy zbawienia w
Chrystusie, a o tym powiedział nam głos. Trudno
jest odróŜnić głos od słowa, toteŜ Jana uwaŜano za

Chrystusa. Głos utoŜsamiano ze słowem. Ale Jan
wyznał, Ŝe jest tylko głosem i nie chciał uchodzić
za tego, którym nie był. Rzekł więc: „Nie jestem
Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem”. Wtedy
zapytano go: „Kim więc jesteś?” I odpowiedział:
„Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
dla Pana”. Głos wołającego na pustyni, głos przerywający milczenie, by prostować drogę Panu. To
znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić
Pana do waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie
drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd
chcę Go wprowadzić. CóŜ oznacza jednak prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? UniŜyć się. Patrzcie na przykład dany
wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uwaŜają go za
Mesjasza, ale on nie tai, Ŝe Nim nie jest i nie karmi
swojej próŜności błędnym mniemaniem ludzi...
Mówi, kim jest, uniŜa się i nie równa się z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie, rozumie, Ŝe jest tylko lampą, która płonie i świeci, i
lęka się, aby ona nie zgasła za podmuchem pychy.
św. Augustyn († 430)
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Poniedziałek – 15 grudnia 2014
Mt 21,23-27
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
700
W intencji Marii z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za †† męŜa Jana Kasowskiego, rodziców Mikołaja i Zofię Kędzierskich,
Julię i Wawrzyńca Kasowskich, braci Alojzego, Stanisława, Tadeusza, szwagrów Jana i Wilhelma
2. Zbiorowa za zmarłych: za † Krystynę Tomczyk (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 3), za † męŜa
i ojca Idziego Leśniak w 12. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, braci i bratowe, teściów,
szwagra Mariana Konieczny oraz Marię i Jana Sajeckich, za † Kurta Kreis (od lokatorów z
ulicy Pomnikowej 10), za † Antoniego Konefał w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodzin
Konefał, Jarosz, Lukoszek i Jasny, za † Łucję Delong (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Jana Jedynak (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Czesława
Strojnego (w 30. dzień), za † Józefa Czekała (w 30. dzień), za † Wacława Kowal (w 30.
dzień), za † Marię Winkler (w 30. dzień), za †† rodziców ElŜbietę i Antoniego Laska, siostrę
Gabrielę oraz ciocię Annę, za † Janinę Rolnik (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za
† Herberta Grzesiczek (w 30. dzień), za † Marię Zięba (w 30. dzień), za † Janinę Tantała w
21. rocznicę śmierci, za †† Teresę i Józefa Stuka, za † Stefana Morawca, za † Marka Maryszczaka (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36), za † Mirosława Cymler
Wtorek – 16 grudnia 2014
Mt 21,28-32
630
Za † Stanisława Helda (od kolegów z firmy Insbud)
800
W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
900
Do Miłosierdzia BoŜego o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla pewnej osoby
Roraty dla dzieci: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Irenę Sosnowską
1730
2. Za † mamę Władysławę Gruszka z okazji urodzin oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron oraz
o BoŜe błogosławieństwo dla Ŝyjącej rodziny
1830
NaboŜeństwo dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimnazjum
Środa – 17 grudnia 2014
Mt 1,1-17
630
Za † Bolesława Kotlińskiego (od Rycerstwa Niepokalanej)
700
Za † Teodora Zgolińskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej)
Powitanie znaków Światowych Dni MłodzieŜy: KrzyŜa i ikony Matki BoŜej Salus Populi
900
Romani oraz Msza Święta w intencji starszych i chorych Parafian (z udzielaniem sakramentu chorych)
1100
Adwentowe spotkanie rekolekcyjne dla MłodzieŜy – Peregrynacja KrzyŜa SDM
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za † ks. Jana Posta i wszystkich †† duszpasterzy naszej parafii
2. Za † męŜa i ojca Eugeniusza, †† syna Jana, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 18 grudnia 2014
Mt 1,18-24
630
Za †† rodziców Jana i Gertrudę Sroka, za †† z rodziny i pokrewieństwa
700
Za † Jana Golec (od rodziny Foltynów z Jarocina)
1600
Spowiedź dla dzieci
1645
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1730
Roraty dla dzieci: 1. Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo z okazji 60.
rocznicy urodzin Urszuli
2. Za †† Ŝonę Irenę Wycisk, matkę Jadwigę Dobias, teściów Reichel i szwagierkę Gizelę Niemiec
Piątek – 19 grudnia 2014
Łk 1,5-25
630
Za †† rodziców Juliannę i Józefa, dziadków i całe †† pokrewieństwo
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysława z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1600
Spowiedź dla młodzieŜy (z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)
1800
Roraty dla młodzieŜy i dorosłych: 1. W intencji syna Krzysztofa z okazji 50. rocznicy urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † Ŝonę Lillę Urych w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
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Sobota – 20 grudnia 2014
Łk 1,26-38
630
Roraty dla dorosłych: 1. Za †† rodziców Marię i Franciszka Koczy, męŜa Józefa, brata Rudolfa, bratową ElŜbietę
2. Za † Jana Bzymek w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
Dzień spowiedzi przed Świętami Narodzenia Pańskiego (do godz. 2100 z przerwą od 1300 do 1400)
30
17
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich i za †† z rodziny
2. Za †† Gerarda, rodziców z obu stron, Leona Pieczka, †† z rodziny Wojtula, Bogdanowicz,
Szymiczek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1930
Wieczór Uwielbienia
do 2100 Spowiedź dla osób pracujących
IV Niedziela Adwentu – 21 grudnia 2014
2 Sm 7,1-5.8-12.14.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38
700
Za † Władysława Chęć w 1. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Krystyny Nowak z okazji 80. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Za † męŜa Andrzeja Młodego w 16. rocznicę śmierci oraz za † mamę Longinę Pietrzak w 2.
1030
rocznicę śmierci
1200
W intencji Eugenii i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo oraz w rodzinie córki i syna
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory Adwentowe
Za †† Wincentego i Stanisławę Kuczko, Czesława Tomczak i †† z rodzin Kuczko i Tomczak
1800
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Mateusza i jego bliskich
• W liturgii dzisiejszej pojawia się motyw radości, a zarazem postać św. Jana Chrzciciela, który pomaga
nam w odkryciu „Tego, który ma przyjść”. Stąd nawiązanie do radości, nazwa niedzieli Gaudete oraz
kolor róŜowy w liturgii. Od 17 grudnia rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do Narodzenia
Pańskiego.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory Adwentowe.
• Od poniedziałku do czwartku Roraty o godz. 1730.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe wydarzenie. W naszej parafii będą obecne znaki Światowych Dni MłodzieŜy, które św. Jan Paweł II przekazał młodym 30 lat temu z poleceniem: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość”. Z tej okazji o 900
będzie Msza Święta w intencji starszych i chorych Parafian (z namaszczeniem chorych), natomiast od 1100 odbędzie się adwentowe spotkanie rekolekcyjne dla młodzieŜy naszego dekanatu.
• W środę przypada rocznica śmierci ks. proboszcza Jana Posta. W zakrystii jest do nabycia kronika
naszej parafii autorstwa ks. Posta.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 1645 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Wspólnota Judeo-Mesjańska zaprasza na spotkanie modlitewne z okazji Święta Chanuki (Święta
Świateł) w sobotę, 20 grudnia o 1600 (w domu katechetycznym).
• Okazja do spowiedzi przed zbliŜającymi się świętami Narodzenia Pańskiego:
- dla dzieci w czwartek o 1600
- dla młodzieŜy w piątek o 1600
- dla dorosłych w sobotę (przerwa od 1300 do 1400)
- dla osób pracujących jest moŜliwość spowiedzi w sobotę wieczorem, do 2100
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba”. Za tydzień kiermasz ministrancki.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Władysław Piasecki, lat 70, zam. na ul. Polnej 8
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
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KRZYś ROKU ŚWIĘTEGO – KRZYśEM ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEśY
Bardzo ciekawa jest historia KrzyŜa Światowych Dni MłodzieŜy. W dniu 13 marca 1983 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Centrum MłodzieŜowego San Lorenzo. Ośrodek ten jest zlokalizowany w pobliŜu Bazyliki św. Piotra w Rzymie, przy ulicy Pfeiffer. W homilii, wygłoszonej podczas poświęcenia ośrodka, PapieŜ powiedział: „Centrum staje się w ten sposób siłą rzeczy miejscem, w którym ma
królować KrzyŜ. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez KrzyŜa? KrzyŜ bierze na siebie całą
nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. TakŜe w krzyŜu cierpiących i w naszym własnym krzyŜu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę Zmartwychwstania. Bowiem właśnie na krzyŜu Pan pokonał grzech i śmierć” .
MłodzieŜ, skupiona przy tym ośrodku, włączyła się w uroczystość otwarcia Jubileuszowego Roku
Odkupienia w dniu 25 marca 1983 r. Tego
dnia, o godzinie 1700, Ojciec Święty przybył
do kościoła Sancti Stephani Aetiopum znajdującego się w Ogrodach Watykańskich.
Przy tej staroŜytnej świątyni oczekiwali na
PapieŜa kardynałowie, biskupi, kapłani oraz
alumni. Przybyła takŜe młodzieŜ z Centrum
San Lorenzo. MłodzieŜ przyniosła prosty,
drewniany, duŜy KrzyŜ o wymiarach: 380
cm x 175 cm. Został on włączony do procesji pokutnej, która rozpoczęła się o godzinie
1720. Procesji tej przewodniczył Ojciec
Święty Jan Paweł II wspierając się na tradycyjnym pastorale patriarszym zwanym ferula (ma kształt potrójnego krzyŜa). W procesji młodzieŜ z Centrum San Lorenzo niosła
wspomniany KrzyŜ.
Procesja, przy śpiewie litanii do
Wszystkich Świętych, przeszła przez plac
św. Piotra i zatrzymała się w atrium Bazyliki św. Piotra. O godzinie 1740 Jan Paweł II
podszedł do Drzwi Świętych. Uderzył je
trzy razy ozdobnym młotkiem i, wypowiadając słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości”, dokonał otwarcia Roku Świętego.
Po otwarciu Drzwi Świętych Ojciec Święty
przeszedł przez nie, jako pierwszy pielgrzym. TuŜ za PapieŜem, przez Drzwi Święte przeszła młodzieŜ z duŜym drewnianym
KrzyŜem.
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