
III NIEDZIELA ADWENTU 

GAUDETE 

PONIEDZIAŁEK, 12. 12—WSPOMNIENIE 

Świętego Jana od Krzyża, prezbitera                  

i doktora Kościoła 

GRUDZIEŃ 

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy 

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 

Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem 

modlitwy. 

Iz 61, 1-2a. 10-11 

Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 

1 Tes 5, 16-24 

Czytanie wyjęte z Księgi Izajasza uwypukla radość płynącą                  

z absolutnej pewności nadejścia dobrodziejstw 

zapowiadanych przez Boga. Wraz z przyjściem Mesjasza 

wyjdzie ona poza obręb starożytnego Izraela, niosąc 

orędzie sprawiedliwości i głosząc chwałę Boga wobec 

wszystkich narodów. Echa starotestamentowych nadziei                 

i oczekiwań mesjańskich wybrzmiewają w Magnificat 

Maryi, włączonym do dzisiejszej liturgii w miejsce psalmu. 

W Maryi jako pierwszej dokonało się przejście od nadziei 

żydowskiej do nadziei chrześcijańskiej, któremu sprzyjały 

wiara i pobożność Izraela, otwarte na przyjęcie Mesjasza. 

W kontekście bardzo intensywnych oczekiwań mesjańskich 

wystąpił Jan Chrzciciel. Jego działalność budziła zdumienie 

i ogromne uznanie, za czym szło pytanie, kim on właściwie 

jest. Odpowiadając, przedstawiał siebie na podobieństwo 

proroka Eliasza, który w połowie IX wieku przed 

Chrystusem prostował drogi ludzi i pozyskiwał ich dla 

Boga. W naszych czasach Bóg też potrzebuje wyznawców, 

którzy wiernie świadczą o potrzebie prostowania 

pogmatwanych dróg ludzkiego życia.  

   J 1, 6-8. 19-28 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

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 został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi 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: «Cóż 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?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».                               

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, 

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. 
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1. Przeżywamy dziś III niedzielę adwentu – zwaną „niedzielą radości” - 

„Gaudete” od słów z Listu św. Pawła do Filipian „Radujcie się zawsze 

w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. W tym 

tygodniu (w czwartek 17.12) rozpoczniemy drugą część adwentu, która 

ma nas bezpośrednio przygotować do obchodów świąt Bożego 

Narodzenia. Starajmy się dobrze wykorzystać te ostatnie dni adwentu. 

Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy 

moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem 

Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Spowiedź przedświąteczna 

w naszej parafii odbędzie się we wtorek 22 grudnia i środę 23 grudnia 

od godz. 7:30 – 9.00 oraz popołudniu od 16.30. Zachęcamy do dobrego 

przygotowania swoich serc i skorzystania z sakramentu pojednania w 

tygodniu 30 min przed Mszą Św. W święta spowiedzi nie będzie. 

2. W dniu dzisiejszym przypada 39 rocznica wprowadzenia stanu 

wojennego.  Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli,  

a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie 

rządzących, aby dzięki ich dobrym decyzjom nasza Ojczyzna napełniała 

się pokojem i dostatkiem. Za tydzień będzie przeprowadzona zbiórka 

do puszek na pomoc kościołowi na wschodzie.  

3. Zgodnie z komunikatem Administratora Apostolskiego Bp. Jacka 

Jezierskiego w tym roku liturgicznym rezygnujemy z odwiedzin 

duszpasterskich (kolędy) w klasycznej formie. Ze względu na trwającą 

pandemię chcielibyśmy zaproponować drogim parafianom inną formę 

spotkania, modlitwy i błogosławieństwa rodzin na nowy rok. Chcemy 

Was drodzy parafianie zaprosić z rewizytą do naszej świątyni. Po 

Nowym Roku codziennie od poniedziałku do piątku zaprosimy Was wg 

ulic na wspólną, dodatkową eucharystię na godz. 19:00, która będzie 

sprawowana w intencji mieszkańców danej ulicy oraz na nabożeństwo 

połączone z modlitwą  

i błogosławieństwem rodzin. Podczas takiego spotkania 

pobłogosławiona zostanie przyniesiona przez Was woda, którą 

następnie z przekazaną od nas modlitwą sami dokonacie poświęcenia 

swoich mieszkań. Plan spotkań wg ulic zostanie podany w przyszłą 

niedzielę i będzie dostępny na naszej stronie internetowej, na 

facebooku i w biuletynie. Podczas innego niż zazwyczaj spotkania 

kolędowego, jeśli ktoś miałby takie pragnienie, będzie mógł złożyć 

ofiarę na utrzymanie naszego kościoła. W dniu dzisiejszym na stołach 

za ławkami zostały wyłożone koperty, które będzie można 

wykorzystać do złożenia ofiary. Z góry dziękujemy za wszystkie ofiary, 

także za te, które już od Was wpływają. Na zakończenie spotkania 

będzie także możliwość indywidualnej rozmowy z księżmi, zadania 

pytań oraz przekazania uwag związanych z naszą parafią.  

4. Zapraszamy na roraty codziennie od poniedziałku do soboty                        

na godz. 6:30 do górnego kościoła. Dzieci w wieku przedszkolnym 

razem z rodzicami zapraszamy na roraty w poniedziałki i piątki 

adwentu na godz. 17:00 do dolnego kościoła.   

 5. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: w poniedziałek (14.12) 

wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana                                                                  

i doktora Kościoła, w środę i czwartek (16-17.12) – 50. rocznicę 

Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu, w czwartek (17.12) swoje 84 

urodziny obchodzi Papież Franciszek, pamiętajmy o Ojcu Świętym w 

naszych modlitwach. 

6. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o 

chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie  

w naszych domach wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. 

Miejmy wrażliwe i otwarte serca na potrzebujących, którzy żyją obok 

nas, a którzy min. ze względu na trwającą pandemię mogą mieć 

trudność z samodzielnym przygotowaniem świąt Bożego Narodzenia. 

Zechciejmy ich dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Swoją 

postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego 

wcielenia. Przypominamy, że w tym roku pobłogosławione opłatki na 

stół wigilijny można nabyć podczas Mszy Świętych niedzielnych przy 

wyjściu z kościoła oraz w tygodniu w zakrystii i biurze parafialnym. 

Prosimy o pomoc w dostarczeniu opłatków tym parafianom, którzy ze 

względu na chorobę, kwarantannę oraz inne okoliczności nie mogą 

sami przyjść do kościoła. Przy wyjściu z kościoła są jeszcze do nabycia 

świece w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dzisiaj po 

każdej Eucharystii, ministranci tradycyjnie rozprowadzają poświęcone i 

pobłogosławione sianko wigilijne.   

7. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą środę 

od 18:45 do 21.00. Od 18:45 do 19.30 rozważanie Ewangelii na najbliższą 

niedzielę. Zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim o  godz. 21.00. 

8.  Zachęcamy do włączenia się w świąteczną zbiórkę dla dzieci z Domu 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Do przyszłej niedzieli (20.12) 

można przynosić do zakrystii i biura parafialnego: pieluchy od rozmiaru 

3 w górę, chusteczki nawilżone, szampony, płyny do mycia ciała, nowe 

zabawki, słodycze itd.  

9. Harcerze bardzo dziękują za życzliwość i okazane serce przy 

rozprowadzaniu kartek świątecznych. Zebrano 1260 zł. W najbliższą 

środę podczas Mszy Św. roratniej zostanie przyniesione przez harcerzy 

do naszej parafii Światełko Betlejemskie.  

10. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie 

naszej parafii, szczególnie za te złożone w dniu dzisiejszym na tacę 

inwestycyjną. Ofiary na inwestycje można składać również na koto 

parafialne i do skarbon umieszczonych przy drzwiach wyjściowych z 

kościoła. 

11. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny, oraz nasz 

parafialny biuletyn.  

12. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych: 

zmarłych proboszczów naszej parafii, budowniczych  

i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, śp. 

Joannę Smoleń i śp. Halinę Podgajecką, które pożegnaliśmy  

w minionym tygodniu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

14 – 20. 12. 2020 III TYDZIEŃ ADWENTU 

  PONIEDZIAŁEK 14. 12—WSPOMNIENIE Świętego Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
6.30 1. +Halina PŁOTKA, 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 

3. O zdrowie dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej oraz o opiekę o. Pio 

8.00 1. +RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +STANISŁAW w 26. rocznicę śmierci 

18:00 1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XIV), 2. +Krystyna (XIV), 3. +Barbara ROHDE. 

WTOREK 15. 12 

6.30 1. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 
2. O zdrowie dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej oraz o opiekę o. Pio 
3. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla HANNY z okazji 11. r. urodzin. 

8.00 1. +Eugenisz GAWDZIK – intencja od Katarzyny i Pawła ZASADNI z dziećmi z LUBOMIERZA. 
2. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław 

18:00 1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XV), 2. +Krystyna (XV), 3. ++Paweł i Gertruda STANGORRA oraz +Irena 
NIEDZIAŁEK 

ŚRODA 16. 12 
6:30 1. +Halina PŁOTKA 

2.  O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 
3. O zdrowie dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej oraz o opiekę o. Pio 

8.00 1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XVI) 

2. O świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów 

18:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Krystyna (XVI), 3. +Zygmunt WALCZYNA – w 1. miesiąc po śmierci 

CZWARTEK 17. 12 
6.30 1. +Krystyna (XVII), 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 

8.00 1. +Teresa KUJAWA oraz ++ z rodziny, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (X) 

18:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Arkadiusz SADOWSKI w 1. r. śmierci, 3. +Wojciech ZIEMANN 

PIĄTEK 18. 12 
6.30 1. +Krystyna (XVIII), 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 

8.00 1. +Janusz PIELKA w 1. miesiąc po po pogrzebie, 2. +Marcin 

18:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Edward WOJCIEHOWICZ (XVII), 3. ++RODZICE: Anastazja                         
i Ignacy 

SOBOTA 19. 12 
6:30 1. +Krystyna (XIX), 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej 

8:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. W intencji HANNY. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę 
Maryi i dary Ducha Świętego. 

18:00 1. +Bogusław NIEZNALSKI z okazji imienin, 2. Edward WOJCIECHOWICZ (XIX), 3. +Janusz SZURA                                  
w 5. rocznicę śmierci 

  IV NIEDZIELA ADWENTU 20. 12 
7:30 +Krystyna (XX) 

9:00 1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Eugeniusz GAWDZIK w 1. miesiąc po śmierci 

10:30 1. W intencji Parafii, 2. +SYN Dariusz 

11.00 O zdrowie dla AGATY i córki 

12:00 1. W intencji Moniki, Liliany i wnuczki Agaty, 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla SYLWII                     
w 30. rocznicę urodzin 

13:15 1. Czesław OLECHNO w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z RODZINY OLECHNO 

2. ++Andrzej i Marian WIERZGACZ oraz +Janusz LUTKOWSKI 

18:00 +Edward WOCJIECHOWICZ (XX) 

To właśnie co dla Maryi było na początku, dla nas będzie na końcu,                           
po przejściu przez oczyszczającą „kąpiel” łaski Chrystusa. To, co otwiera 

drzwi do nieba, to łaska Boża, wiernie przez nas przyjęta.  


