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III Niedziela Adwentu - 

Gaudete 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

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

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

oczekiwać?» 

Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 

niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na 

pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 

Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 

królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 

Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 

proroka. 

On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci 

przygotował drogę. 

Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 

Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 12. 2016 – NMP z Guadelupe 

18. 00 RORATY  Za + Gertrudę Zmarzły w 2 r. śm., za + męża Jerzego Zmarzły i ++ 

z pokr. z obu stron 

 Wtorek 13. 12. 2016 – św. Łucji, dz. i m. – MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i w int. naszych Chorych 

18. 00 RORATY  Za + matkę Marię Czarnecką, + Romana Czarneckiego, za siostrę 

Urszulę i jej męża  Romana oraz d.op. 

 Środa 14. 12. 2016 – św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K. 
18. 00 RORATY Za ++ rodziców Franciszkę i Jana Piechota, ++ synów i synową 

oraz pokr. 

 Czwartek 15. 12. 2016  - Całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ i żyjących z rodzin Tokarz - Janeczko i za pokr. 

18. 00 RORATY  Za ++ rodz. Małgorzatę i Romana Michalskich, za ich ++ 

rodziców i teściów 

 Piątek 16. 12. 2016   
18. 00 RORATY, MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + męża Brunona 

Miemiec, za jego pierwszą żonę Edeltrudę, jego rodziców i teściow i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 17. 12. 2016   
18. 00 Pierwsza Msza św. Niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Bogusława z ok. 55 r. ur., za żonę Brygidę i za dzieci z rodzinami  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Roberta Lysek z ok. 18 r. ur., za rodziców, 

rodzeństwo i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Pluta w I rocznicę urodzin, 

za rodziców, dziadków, chrzestnych o wszelkie potrzebne łaski  

- Za + żonę Edytę Kubis w 2 r. śm.  

- Za + Franciszka Smolin w 2 r. śm., za + brata, bratową, za ++ rodziców, 

braci Józefa i Pawła Piechota, za ++ rodziców i d.op.  

- Za + matkę Irenę Kieljan w 4 r. śm. i za ++ z rodz. Kieljan  

- Za + męża Waltra Okos, jego ++ rodziców Klarę i Józefa Okos, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodziców Wiktora i Rozwinę Szafarz, ++ krewnych, rodziców z obu 

stron, za + Stefana Kacuba, ++ rodzeństwo i krewnych  

- Za + Jana Zadylak w 30 dz. po śm.  

 Niedziela 18. 12. 2016 – IV Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Agnieszkę Demarczyk, męża Ferdynanda i córkę Marię Bigiel 

10. 30 - Za ++ Marię i Jana Franczok, + syna Henryka, córkę Katarzynę i za ++ z 

pokr.  



- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Antoniego Czok, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i pradziadków 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Barbary Adamów z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. całej 

rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na opał do naszego kościoła    

2. Bóg zapłać także za  ogólnopolską zbiórkę do puszek na potrzeby Kościoła na 

Wschodzie. Wpłynęło 447 Zł; 11 Gr i 1 Euro  

3. Dorosłych i dzieci młodsze oraz starsze zapraszam na Roraty każdego dnia o 

godz. 18.00  

4. W czwartek 15 grudnia całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Rozpoczęcie o godz. 9.30 (po Mszy św.). Zakończenie o godz. 17.30  

5. W III tygodniu Adwentu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie 

Chrześcijańskie Rodzin  

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

Niepokalanego Poczęcia NMP składam serdeczne podziękowania  

7. Próby chóru we wtorek i piątek o godz. 19.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Patron tygodnia – św. Łucja 

Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ok. 304). Pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Po 

torturach, którymi usiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć 

męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest 

patronką Toledo; krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką 

w chorobach oczu. Legenda z V/VI wieku głosi, że Łucja udała się do grobu św. 

Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla swej chorej matki. Od Świętej 

otrzymała nie tylko dar, o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi chwały 

męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub dozgonnej czystości i rozdała majątek 

ubogim. Kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Uwięzioną 

skazano na pohańbienie w domu publicznym, lecz oprawcy żadną silą nie mogli jej 

ruszyć z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej 

nie tknął. Wtedy wydał wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Miała 23 lata. 

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej niewiasty z palmą 

męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu. 

Jej atrybutami są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp; na tacy oczy, 

które jej wyłupiono; sztylet. 



Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie nazywana niedzielą “Gaudete”. Nazwa 

pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domino” (czyli 

“radujcie się w Panu”). Antyfona ta jest poświadczona już w najstarszych 

zachowanych antyfonarzach liturgii rzymskiej z VIII i IX w. (wówczas antyfona na 

wejście była refrenem Psalmu śpiewanego na rozpoczęcie Mszy św.) i została także 

zachowana w obecnym Mszale. 

Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co stanowi 

jednocześnie zaproszenie do radości. Niedziela “Gaudete” miała większe znaczenie w 

dawnych czasach, gdy Adwent miał znacznie silniejszy niż obecnie koloryt pokutny, 

co wiązało się z przyjęciem w ramach liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów z Galii. 

I tak w Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami. 

Wolno było to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”. Ponadto w niedzielę tę śpiewano 

hymn “Chwała na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających się świąt 

Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gaudete” szczególnie 

uroczyście. Jak poświadczają źródła z XII i XIII w., papież o północy sprawował 

liturgię w bazylice św. Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające 

dzisiejszej Godzinie czytań, potem sprawowano uroczystą Mszę św. Papież 

przywdziewał ornat koloru różowego. 

Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcentuje się raczej pełne radosnej 

tęsknoty oczekiwanie, dlatego też nie przywiązuje się już takiej wagi jak kiedyś do 

niedzieli “Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umieszczania kwiatów 

przy ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia niedziela Adwentu nie stanowi już pod tym 

względem wyjątku. Nie praktykuje się też śpiewu “Chwała” w tę niedzielę. Można 

natomiast stosować różowy ornat. 

Humor 

Jest napad na bank. Rabusiowi zsunęła się maska. Szykując się do ucieczki pyta 

kasjera.  

- Czy widział pan moją twarz?  

- Tak. – więc kasjer został zastrzelony.  

- A pan? - pyta pierwszego klienta. - Czy widzial mnie pan?  

- Tak. – więc i ten został zastrzelony.  

- A pan? – pyta następnego wpatrzonego w czubki swoich butów.  

- Nie. Ale moja żona wszystko widzi.  

W mieszkaniu dzwoni telefon.  

Słuchawkę podnosi ojciec trzech dorastających córek i słyszy, jak ktoś ciepłym 

barytonem pyta:  

- Czy to ty, żabko?  

- Nie, tu właściciel stawu... 
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