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III Niedziela Adwentu 
Ludzie zebrani nad Jordanem byli wstrząśnięci słowami Jana Chrzciciela, czuli 

też bliską obecność Jezusa. Stali wołając: „Cóż mamy czynić?”. Jan mówił: 

miłujcie bliźnich swoją postawą i słowem; człowiek bowiem jest największą 

wartością świata. Świat bez człowieka byłby nonsensem i niczym. 

 Adwent jest czasem, w którym szczególnie mamy uwrażliwić swoje serca na 

potrzeby drugiego człowieka. Żyjąc we wspólnocie Kościoła, mamy myśleć o 

tym, jak przeżyje ona Boże Narodzenie. Czy nie będzie w niej smutnych, 

zapłakanych, nieszczęśliwych, załamanych? Taki sens mają słowa: „Jeśli kto ma 

dwie suknie..., a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Bo jesteśmy dziećmi 

jednego Boga. 

 Ale Jan Chrzciciel sięga jeszcze głębiej. Przypomina o wielkości i godności 

człowieka. „Nad nikim się nie znęcajcie... nikogo nie uciskajcie”, czyli kochajcie 

waszych bliźnich. We wspólnocie, takiej jak Kościół, jest miejsce dla wszystkich 

ludzi: i tego nowonarodzonego, który za chwilę przyjmie chrzest, i tego w 

podeszłym wieku, który o własnych siłach nie może nic zrobić. 

 Jan Chrzciciel nie żąda, aby ludzie tak jak on poszli na pustynię, by wiedli 

ascetyczne życie, ale wzywa i zachęca, byśmy dostrzegli obok drugiego 

człowieka, byśmy zrozumieli, że także dla innych ludzi przychodzi na ziemię 

Chrystus. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 14. 12. 2015 – św. Jana od Krzyża – kapł. i dra K. 

18. 00 Roraty: Za ++ rodziców Franciszkę i Jana Piechota, ++ synów i krewnych 

 Wtorek 15. 12. 2015  
18. 00 Roraty: Za + męża Brunona Miemiec, jego pierwszą żonę Edeltrudę i za ++ z 

rodziny  

Po Mszy św. spotkanie z kandydatami do Bierzmowania z kl. I Gimnazjum 

 Środa 16. 12. 2015  
18. 00 Roraty: Dz. błag. do B.Op. MBNP z ok. 18 r. ur. w int. Piotra Klepczyk, za 

rodziców, brata, dziadków i w intencji całej rodziny 

 Czwartek 17. 12. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Roraty: Za + Huberta Szywalski w 3 r. śm i za ++ z całej rodziny 

 Piątek 18. 12. 2015  
7. 00 Dz. błag. w pew. int. z ok. urodzin 

18. 00 Roraty: MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Wiktorię i 

Maksymiliana Franczok, dwóch synów Alfonsa i Romana, + córkę Anielę i ++ 

krewnych  
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 19. 12. 2015  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Franciszka Ocik w 10 r. śm. i za + Huberta Ocik w I r. śm.  

- Za + Edytę Kubis w I r. śm.  

- Za + Stanisława Kłosowskiego w I r. śm.  

- Za + Henryka Świtała w I r. śm., za + męża Józefa Mleczek w 4 r. śm.  

- Za ++ rodz. Piotra i Stefanię Czura, + brata Lucjana i za ++ z rodz. Czura – 

Sauerbier  

- Za + męża Władysława Jezioro, ++ rodziców, teściów i zięcia Jerzego  

- Za ++ Franciszka i Jadwigę Kurpierz, za dwóch synów Jana i Franciszka 

oraz za ++ z pokr. 

- Za + Wiktorię Zimmerman w dn. ur. oraz w 30 dn. po śm. 

 Niedziela 20. 12. 2015 – IV Niedziela Adwentu  
8. 00 Za + Agnieszkę Demarczyk w I r. śm., za jej męża Ferdynanda, córkę Marię 

Bisgiel i za ++ z rodz. i pokr. 

10. 30 Za ++ z rodz. Zawiślak - Mazur - Picheta, za ++ z rodz. Gurazdowskich - 

Tokarczyk, za + Mateusza Zawiślak i za + Pawła Zabiega oraz dusze 

czyśćcowe 

16. 00 Nieszpory  adwentowe 

16. 30 Za + Franciszka Smolin w I r. śm. i za dusze opuszczone 

 



Pozostałe ogłoszenia 
1. W poniedziałek wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża  

2. W III tygodniu adwentu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie 

Chrześcijańskie Rodzin  

3. Każdego dnia zapraszam dzieci i dorosłych na RORATY o godz. 18.00  

4. Próba Chóru we wtorek o godz. 19.00  

5. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

6. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP składam serdeczne podziękowania – 

szczególnie naszym Mariankom, tym starszym i młodszym za 

przygotowanie wieczornej Liturgii Mszy św.  

7. Przed wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

8. W zakrystii można nabywać opłatki i świece wigilijne  

9. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim błogosławi 

 

Opowiadanie – Post czy miłosierdzie 

Ojciec Avito, po latach świętej samotności, zapragnął odwiedzić pewnego brata, 

znanego z cnotliwego trybu życia, jakie wiódł w jednym z regionów Syrii. U 

końca niekrótkiej i niełatwej drogi stary mnich znalazł cnotliwego Marcjana i z 

radością został przezeń przyjęty. Marcjan powiedział do Avito: 

 - Chodź, umiłowany ojcze, spożyjmy razem posiłek. 

 Avito odrzekł: 

 - Nie pamiętam, bym kiedyś jadł przed zmrokiem; często nawet poszczę dwa lub 

trzy dni. 

 Na to Marcjan: 

 - Zmień dla mnie, ojcze, twoje zwyczaje. Jestem wątlej budowy i nie mogę 

pościć az do wieczora. 

 Po czym, nieco urażony, dodał: 

 - Jestem naprawdę rozgoryczony i przykro mi, podjąłeś bowiem niełatwe 

zadanie, by odwiedzić człowieka, którego brałeś za miłującego trud i za mędrca, 

a zamiast tego stajesz w obliczu osoby nieumiarkowanej, nie zaś ascety. 

 Na te słowa Avito zasępił się i rzekł, że wolałby raczej jeść mięso niż słyszeć 

podobne wypowiedzi. Marcjan zaś pocieszył go, dając mu taką oto lekcję: 



 - I ja, bracie, prowadzę żywot taki, jak ty, a przedkładam post nad posiłek, który 

zazwyczaj jadam przed zmrokiem. Wiem też jednak, że miłosierdzie więcej 

znaczy niż post, bowiem wymaga go prawo Boże, podczas gdy post zależy tylko 

od naszej woli. Zazwyczaj bardziej szanuję prawa Boże niż nasze wyrzeczenia 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 3,10-18. 

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» 

On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a 

kto ma żywność, niech tak samo czyni». 

Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co 

mamy czynić?» 

On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». 

Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nad 

nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 

żołdzie». 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem, 

on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 

ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 

chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem».  

Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

 

Humor 

Katechetka w szkole pyta Marka: 

- Marku, masz zadanie domowe? 

- Tak, mam. 

- To pokaż mi je. 

- Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli. 

Idą dwa ziarenka piasku po pustyni. 

Jedno mówi do drugiego: 

- Ale tu tłoczno! 


