
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed  kościołem na Kościoły Wschodnie. 

Tydzień temu na ten cel wpłynęło 629 PLN i 60 GROSZY 

2. We wtorek o godz.16.00 w salce parafialnej wydawane będą zaproszenia  

na Wigilię dla Potrzebujących w hali Okrąglaka  

3. W dzisiejszą niedzielę przypada w naszej parafii Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Wystawienie między Mszami świętymi, a po sumie do 

godz.16.00 

4. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie 

Chrześcijańskie Rodzin 

5. W zakrystii można nabywać opłatki wigilijne  

6. Chórowi  Parafialnemu i tym wszystkim, którzy brali udział w modlitwie 

różańcowej i pogrzebie mojej Mamy składam z serca płynące 

podziękowania  

7. Bardzo proszę naszych mężczyzn o zbudowanie szopki betlejemskiej  

8. W kolejnym tygodniu Adwentu zapraszam na Roraty 

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

10. W piątek 20 grudnia od godz. 9.00 odwiedziny chorych 

11. W sobotę o godz. 11.00 w salce zebranie Marianek 

12. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

13. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

14. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Patron tygodnia: św. Adelajda 

Św. Adelajda, cesarzowa (931/932?-999). Córka Rudolfa II, króla Burgundii. 

Wcześnie wydano ją za Lotara II, króla Italii. Mieli córkę Emmę. Owdowiała mając 

20 lat. Uwięziona przez Berengariusza II, pretendenta do tronu, zdołała zbiec. 

Znalazła opiekę u Ottona I, który pojął ją za żonę. Miała z nim troje dzieci. 25 grudnia 

962 roku razem z mężem otrzymała z rąk papieża Jana XII koronę cesarską. Po 

śmierci Ottona, jako regentka, okazała niepospolite zalety umysłu i serca. Nazwano ją 

"najwybitniejszą kobietą X wieku". W ostatnich latach życia usunęła się do klasztoru 

Selz nad Renem i tam żyła jako mniszka. Zmarła 16 grudnia 999 roku. Jej imię jest 

wybite na odwrocie monety Bolesława Chrobrego. Kanonizował ją Urban II (1097).  

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Adelajdę w stroju cesarzowej, z insygniami 

władzy. W ręku trzyma kościół lub klasztor. 
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III Niedziela Adwentu 
 

„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z 

zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?”. 

Czy to wszystko miało sens? Czy warto było być aż tak zdeterminowanym? Czy 

zobaczę przed śmiercią Tego, któremu przygotowywałem drogę? Św. Jan 

Chrzciciel przeczuwając, że jego życie wygasa, postanawia zrobić mały bilans. 

Lepiej teraz uświadomić sobie porażkę, niż później odkrywać to, stojąc twarzą w 

twarz z Boskim Sędzią. Całe życie kierował się miłością do Boga, radykalnym 

sumieniem i duchowym przeczuciem, że powinien żyć w zupełnie 

niekonwencjonalny sposób. Pokora podpowiada, że to co przez lata było pewne, 

może być nieprawdziwe; że jest tylko człowiekiem i mógł się mylić. 

Ile wokół nas jest takich Janów Chrzcicieli? Może nawet w nas? Przychodzą 

chwile, gdy znajdujemy się w takim „więzieniu”, doświadczając trudu, 

zwątpienia, zmęczenia. A jeśli ze mną jest coś nie tak? 

Aktywne zaangażowanie w zestawieniu z lenistwem niektórych obok nas, 

wydaje się atutem – przynajmniej nie patrzymy obojętnie, zależy nam, staramy 

się, itd. Takie myślenie może być jednak zwodnicze. Nie może w nas wygasnąć 

wątpliwość św. Jana Chrzciciela, bo przecież w życiu nie chodzi o to, by się 

zmęczyć, ale by przez mój trud przygotować drogę Jezusowi. Czy przez to co 

mówię i co robię, przybliża się Królestwo Boże? 

Nasz adwent to nie tylko cztery tygodnie w roku liturgicznym, ale to stała 

postawa czujnego rozeznawania: „dlaczego?”, „jak?”, „po co?”. 


