INTENCJE MSZALNE 12.12 – 19.12.2021r.

III Niedziela
Adwentu 12.12.

Poniedziałek
13.12.
Wtorek
14.12.
Środa
15.12.

Czwartek
16.12.

Piątek
17.12.
Sobota
18.12.

IV Niedziela
Adwentu 19.12.

7.30

+ Anna, Piotr i Stanisław JAGUSIŃSCY

9.00

+ Tomasz HABAS w 42 r. ś. i żona Apolonia

10.30

+ Tadeusz SZEWCZYK (urodzinowa)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Adam KARWALA (od działkowiczów z ROD „Dolina

7.00

+ Adam KARWALA (od brata Stanisława z żoną)

18.00

+ Sławomir WYROBA

7.00

+ Anna MOTA (od wnuczki Bożeny z rodziną)

18.00

+ Adam KARWALA (od bratanicy Małgorzaty z rodziną)

7.00

+ Adam KARWALA (od bratanicy Agnieszki z rodziną)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Adam KARWALA (od Jolanty, Czesława i Kamila Motak)

18.00

O Boże bł., opiekę MBNP dla Juliana w 3 r. urodzin
i potrzebne łaski dla całej rodziny

7.00

+ Anna MOTA (od Bronisławy Nowak)

18.00

+ Adam KARWALA (od bratowej Haliny)

8.00

+ Adam KARWALA (od bratowej Haliny)

18.00

+ Adam ADAMSKI (imieninowa)

7.30

+ Adam KARWALA (od bratanicy Anny z rodziną)

9.00

+ Rozalia i Józef RAŹNY

10.30

+ Bronisław BLAŃDA w rocznice śmierci

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo
małżeństw.

18.00

+ Józef i żona Bronisława

Słońca” w Krakowie)
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Słowo Boże
1 czytanie (So 3, 14-18a)

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela,
Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz,
który daje zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie
okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
2 czytanie (Flp 4, 4-7)

Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza
łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie
troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu
z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Ewangelia (Łk 3, 10-18)

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż 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 on
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 spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Komentarz do Ewangelii
Cóż mamy czynić? Takie pytanie rozbrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Możemy spojrzeć na
współczesny świat i różnych ludzi czujących się zagubionymi bez punktów odniesienia, bez
autorytetu, który wyznaczałby im drogę czy sposób życia.

Jan spróbował odnieść się do ich życiowych i zawodowych problemów. Takich Janów,
którzy mogliby pomóc, ludzie wciąż szukają, pragną, by wskazali im na Chrystusa i Jego
Drogę. Tłumy i pojedyncze osoby często pragną konkretnych porad. Ostatecznie drogę
wyjścia z przeróżnych sytuacji pokazuje nam sam Chrystus. I o tym mówi Jan. Robi
wszystko, co do niego należy, a na koniec odsyła do mocniejszego, do samego Jezusa, który
chrzci Duchem Świętym. (Mateusz.pl)

▪
▪
▪
▪

NIEDZIELA RADOŚCI
Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa
antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od
łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się! Jej przyczyną
ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym
bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare). Papież Paweł VI w 1975 r.
w adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy
rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości
ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej
będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, że Chrystus wciąż do nas przychodzi.
Wtedy przepełni nas radość płynąca ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego
serca i kołacze. Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się
przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać się Betlejem, gdzie zamieszka
Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugościć. Papież Jan
XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją się
cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do Nieba, ponieważ nie umiemy się
cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła:
Bądź radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą! (niedziela.pl)
W NASZYM KOŚCIELE
MSZA RORATNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU GODZ. 18.00 W SOBOTĘ GODZ. 8.00
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12.12.2021
▪
▪
▪
▪

Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście:
„Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”.
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie
rodzin.
Przypominamy, że roraty w naszej parafii - od poniedziałku do piątku o godz.
18.00, a w soboty o godz. 8.00 ze słodkim poczęstunkiem dla najmłodszych.
Jutro przypada 40-sta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy
się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże
błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec.
16 dnia miesiąca modlimy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w tym też
dniu rozpocznie się nowenna do Dzieciątka Jezus.
Zbiórka dla kandydatów na ministranta, ministrantów i lektorów w czwartek
16 grudnia po roratach czyli ok. godz. 18.45 w kościele, a o godz. 19.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także
dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy
Świętego Piotra i wypraszajmy dla niego obfitość Bożych darów.
Spowiedzi przed świętami: w tygodniu pół godziny przed Mszą św. poranną
i godzinę przed Mszą wieczorną.
Świece Caritas i opłatki na stół wigilijny są dostępne pod chórem, a w tygodniu
w zakrystii.
Odwiedziny chorych przed świętami będą w sobotę (18.12) od godz. 9.00. Prosimy
o ich zgłoszenie.
W związku z panującą pandemią wirusa i różnymi ograniczeniami nie odbędzie
się tradycyjna kolęda. Wizyta duszpasterska będzie na wzór tej z ubiegłego roku.
Rodziny, które chcą zaprosić kapłana do swojego domu mogą to uczynić osobiście,
telefonicznie lub przez maila parafialnego.
Dziś mija termin składania prac w ramach VII Dzielnicowego Konkursu Szopek
Bożenarodzeniowych. Od poniedziałku (13.12) do soboty istnieje możliwość
głosowania na nagrodę publiczności przez Internet na parafialnym Facebooku.
Za tydzień na Mszy św. o godz. 10.30 poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus oraz
wręczenie nagród w Konkursie Szopek, a na Mszy św. o godz. 12.00 modlić się
będziemy za rodziny i zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w grudniu
świętują rocznicę ślubu. Z racji III niedzieli składka inwestycyjna
z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła, a o godz. 19.00 spotkanie wspólnoty
„Bliżej Boga”.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na choinki, dekorację świąteczną oraz sprzątanie
kościoła mieszkańcom Podkamycza, ul. Długoszowskiego, Na Nowinach oraz
ul. Kurozwęckiego.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;
- wtorek, 14 grudnia – Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk
i doktor Kościoła.
Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej radości oraz
doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.
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