
III NIEDZIELA ADWENTU, 11 grudnia 2022r. 

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Taca 

przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła. Po mszy wieczornej zapraszamy na Wieczór 

Uwielbienia prowadzony przez Parafialny Zespół Muzyczny na nowo. 

2. W tym tygodniu: 

Wtorek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, spotkanie dla dzieci rodziców 

pierwszokomunijnych o 19.00. 

Środa – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 

Piątek – wieczorną adorację w godzinach 19.00 – 20.00 będzie prowadziła Grupa 

Adoracyjna towarzysząc nam muzyką i śpiewem. 

Sobota – spotkanie ministrantów o 9.00 oraz kandydatów do Bierzmowania o 18.30. 

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8.00 w intencji ks. Proboszcza z 

okazji Imienin. 

4. Zapraszamy do naszego sklepiku, który prowadzi Parafialny Zespół Caritas. Można tam 

nabyć dewocjonalia, dobre książki i rzeczy potrzebne m.in. do chrztu i wizyty duszpasterskiej 

zwanej kolędą. Wszelkie dochody sklepiku przeznaczone są na pracę charytatywną w naszej 

parafii. Dzisiaj zachęcamy szczególnie do nabywania świec wigilijnych, lampionów 

adwentowych i kalendarzy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Przypominamy również, że po 

prawej stronie ołtarza jest dekoracja adwentowa ze skrzynką na jałmużnę dla biednych. 

Ofiary posłużą Parafialnemu Zespołowi Caritas w pomocy najuboższym parafianom. 

5. W kruchcie kościoła można nabyć stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe przygotowane przez 

wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na 

przygotowanie Jasełek w naszej parafii. 

6. Dziękujemy wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego, którzy 

uczestniczyli w akcji Caritas „Tak. Pomagam!”. Razem było 55 osób, z czego 12 nauczycieli. 

Zebraliśmy 226 kg żywności. Przygotowano 39 paczek świątecznych. Osoby z programu 

FEAD, które nie odebrały paczek mogą się zgłosić 17 grudnia o 9.00. 

7. Z coraz większą pewnością możemy stwierdzić, że 17 grudnia, czyli w najbliższą sobotę 

pojawi się w naszej parafii św. Mikołaj. Dzieci, które chciałyby się z nim spotkać prosimy o 

zapisywanie się jeszcze dzisiaj w zakrystii. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 10.00. 

8. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak, 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Zdzisław Szmytkowski oraz ks. Proboszcz 

zapraszają na „Kolędowanie z Powiatem Nowodworskim”, czyli koncert najpiękniejszych 

kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru gregoriańskiego przy towarzystwie niezwykłego 

pokazu malowania solą. Koncert odbędzie się 18 grudnia w niedzielę o godzinie 19 w 

naszym kościele. 

9. Wizytę duszpasterską, zwaną „Kolędą” rozpoczniemy zaraz po Bożym Narodzeniu. 

Planujemy dotrzeć do wszystkich Parafian. Plan kolędy podamy w przyszłą niedzielę. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Mateusza 11,6 (polski, łacina, angielski) 

„A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” 

„Et beatus est, qui nonfuerit skandalizatus in me” 

„And blessed is the one who is not offended by me”. 

 

P A T R O N I                                               

12.12 -Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, patronki życia poczętego, patronki obu 
Ameryk. W 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego, 
przemówiła jako Matka Prawdziwego Boga i poleciła wybudować świątynię. Na jego 
płaszczu, wiszącym do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, 
pozostawiła wizerunek kobiety w stanie błogosławionym: Matki Bożej z Guadalupe. Na 
obrazie nie ma znanych barwników , śladów pędzla; na nietrwałym materiale nie znać 
upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu 
żrącym kwasem. W 1936 r. laureat Nobla w dziedzinie chemii, badając materiał, 
stwierdził, że farby nie pochodzą ani z mineralnych, ani roślinnych ,ani ze zwierzęcych 
materiałów. Wielu badaczy chciało zgłębić tajemnicę obrazu, zwłaszcza Oczu Matki 
Bożej posiadających nadzwyczajną głębię. Mimo że ich wymiary są mikroskopijne, 
tęczówki i źrenice przedstawiają bardzo szczegółowe wizerunki 13 osób. Te same osoby 
znajdują się w lewym i prawym oku, w różnych proporcjach, tak jak ludzkie oczy 
przekazują obrazy. Japoński okulista, który w latach 70. badał wizerunek z Guadalupe, 



gdy odkrył, że "namalowane" oczy Maryi sprawiają wrażenie żywych, zemdlał z 
wrażenia. Enrique Graue, okulista o międzynarodowej sławie, dyrektor 
meksykańskiego szpitala okulistycznego, powiedział: "Badałem oczy za pomocą 
oftalmoskopu o dużej mocy i mogłem ocenić w nich głębokość, tak jakbym widział oko 
żywe". 

Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu w ciągu 6 lat po aż 8 mln. Indian przyjęło 
chrzest i zapoczątkowało ewangelizację całej Ameryki Łacińskiej. Obecnie ok. 20 mln. 
pielgrzymów rocznie ogląda cudowny wizerunek MB na tilmie. 

14.12 – Św. Jana od Krzyża (1542-14.12.1591), prezbitera i doktora Kościoła. Mając 20 
lat, wstąpił do Karmelu i przyjął imię z miłości do  Krzyża Chrystusa. Prosił Boga, aby 
nigdy nie brakowało mu cierpienia.  Jego reformatorska działalność sprowadziła nań 
liczne cierpienia, pomagał św. Teresie z Avilla w dziele reformy Zakonu. Święty  głosił 
konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z 
Bogiem. Naukę swoją zawarł w wielu dziełach mistyczno-ascetycznych pisanych prozą 
i wierszem, np.”Droga na Górę Karmel” i „Ciemna noc”. Jako wybitny plastyk 
przedstawiał bardzo skomplikowane drogi mistyki, np. szkic „Góra doskonałości”. 
Najsłynniejszym rysunkiem, zachowanym do dziś (i przechowywanym jako relikwia) 
jest szkic Ukrzyżowanego Chrystusa. Ta utrwalona na kartce wizja z objawienia w Avila 
(1572-1577), stała się inspiracją dla współczesnych twórców (m.in. Salvadore Dali 
namalował obraz zatytułowany „Chrystus św. Jana od Krzyża”). 

 

K A L E N D A R I U M 

1501.12.12 - Aleksander Jagiellończyk koronowany na Wawelu na króla Polski.  

1575.12.14 - książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski. 

1970.12.17 - W Gdyni  masakra robotników Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie zginęło 
10 osób oraz walki uliczne w Szczecinie, w których zginęło 16 osób – tzw. Czarny 
Czwartek. Żądano godności oraz praw obywatelskich i ludzkich i sprzeciwiano się 
wyzyskowi. Protesty grudniowe w Polsce zostały stłumione z wyjątkową brutalnością. 
Przeciwko bezbronnym reżim skierował ogromne siły. 

W filmie „Prorok” można zobaczyć krótkie, archiwalne nagrania tych wydarzeń. 

1981.12.13 - w Polsce wojna z narodem. Stan wojenny wprowadzało 70 tys. żołnierzy, 
30 tys. milicjantów, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy SB. Wyposażono ich w 1396 
czołgów oraz blisko 2 tys. transporterów opancerzonych. Już pierwszej nocy stanu 
wojennego internowano niemal 3 tys. osób 

1981.12.15 - oddziały ZOMO spacyfikowały górników KWK „Manifest Lipcowy”  w 
Jastrzębiu – Zdroju. 



2022.12.11 – Muzeum Narodowe w Warszawie. Ostatni dzień wystawy :”100 lat 
Gabinetu Monet i Medali” Zbiory są jednymi z najcenniejszych w Europie. 

 

NIEDZIELA GAUDETE 
  

Adwent można podzielić na dwie części: 
Pierwsza: od początku Adwentu do 16.XII (czas oczekiwania na powtórne przyjście 
Jezusa na końcu czasów). 
Druga część: od 17. XII do 24.XII (czas bezpośrednich przygotowań do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, naszego Odkupiciela). 
 
GAUDETE – inna nazwa trzeciej niedzieli Adwentu w Kościele obrządku rzymsko-
katolickiego, która rozpoczyna tę drugą, pełną nadziei, radośniejszą część Adwentu. W 
tym dniu kapłani mogą włożyć szaty liturgiczne koloru różowego (zamiast fioletowych) 
mające oznaczać radość z przyjścia Chrystusa i daru Odkupienia. Zwana też jest 
niedzielą różową. To jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię 
w szatach tego koloru. (Drugą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu, LAETARE – różowa 
niedziela radości, kiedy ostry rygor pokuty tego dnia jest złagodzony). 
 
Określenie „Gaudete” pochodzi od pierwszego słowa czytań mszalnych tego dnia. 
„Gaudete in Domino (...)” tekst łac.   
 
Tekst polski: „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Niech 
będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiałość i łagodność. Pan jest blisko! O 
nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie, wasze prośby przedstawiajcie 
Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Łaskawym się okazałeś Panie dla Twej 
ziemi, odmieniłeś los Jakuba.” 
 
Choć czas Adwentu nie jest czasem postu, to jednak do niedawna Kościół Katolicki 
zalecał w tym czasie rezygnację z mniej lub bardziej hucznych imprez. Od 2014 roku to 
się zmieniło. W Adwencie można nawet tańczyć. Jednak jako wyjątek wciąż należy 
traktować piątek, który jest dniem pokuty. 
 
Mimo tych ustępstw Adwent wzywa nas do tego, aby wyprostować nasze drogi do 
Boga, a także do drugiego człowieka. To czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia, a także przypomnienie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na końcu 
czasów. Trwajmy w oczekiwaniu. 
 


