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III Niedziela Adwentu
Gaudete – niedziela radości
Ta niedziela jest zwana "Gaudete" – czyli radości (od
pierwszego słowa łacińskiej antyfony śpiewanej na rozpoczęcie
Mszy tego dnia). W dniu dzisiejszym kapłan może włożyć szaty
liturgiczne koloru różowego (adwentowy fiolet przełamany bielą
Bożego narodzenia), mające oznaczać radość z przyjścia
Chrystusa i daru odkupienia.

Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
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 posłanym, 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?" Odpowiedział: "Jam głos
wołającego na pustyni: «Prostujcie drogę Pańską», jak powiedział prorok Izajasz".
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 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.
Ewangelia * J 1, 6-8. 19-28



Nawracajcie się i wierzcie
Tytuł, jakże nam znany, jest hasłem na nowy rok duszpasterski, a w zamierzeniu ma
nam pomóc w docenieniu sakramentu pokuty i pojednania. Dzisiaj świętujemy Niedzielę
Radości – Gaudete – trzecią Niedzielę Adwentu. To radość podwójna, po pierwsze radość
z nowego roku i jego hasła, po drugie radość z obecności Pana pośród nas.
Czytania dzisiejsze wspominają postać Jana Chrzciciela, która rozświetla Adwent jak
lampa roratna, niesiona przez dziecko na nabożeństwo. Jego misja to przygotowanie

Jezusowi drogi do naszych serc. Ewangelista napisał o Nim: „Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie
był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.” (J 1,7-8 ). Tą
światłością jest oczekiwany Jezus Chrystus, a Jan, poprzez słowa w Ewangelii uczy
nas pokory, radości z przyjścia Pana, pokazuje, jak żyć w oczekiwaniu na Zbawienie.
Dlaczego Niedziela Radosna? Bo w sercach czujemy już radość, że tak szybko
nadchodzi Boże zbawienie, że Mesjasz jest tuż, tuż... Jest to radość wypełniająca
serce człowieka będącego blisko Boga, radość, która wypływa z wdzięczności za
wszystkie Boże dzieła dokonane dla nas, a także za to, że dał nam sposobność
przeżycia świąt w uroczystym nastroju, z uroczystą oprawą, uroczystym
oczekiwaniem. Kolor szat liturgicznych jest wyjątkowy i rzadko w liturgii stosowany –
kolor różowy, nie tradycyjny fiolet, ale kolor, który może się kojarzyć z barwą, którą
czasami można dostrzec w czasie wschodu słońca. To Jezus Chrystus jest tym
„Wschodzącym Słońcem”, a my – prowadzeni przez świętego Jana Chrzciciela –
pragniemy się poddać „naświetlaniu” w promieniach tego Słońca, które nie zna
zachodu.
Dlaczego uczy nas pokory? Bo uczciwie, bez wywyższania, na pytanie, kim jest,
powiedział zgodnie z prawdą, iż jest tylko bożym posłańcem, który ma dać
świadectwo o Tym, który przychodzi. To powoduje, że zdajemy sobie sprawę
z naszej małości. Wyrażajmy więc z pokorą radość z bliskiego przyjścia Pana,
widząc w nim „Przyjaciela człowieka” – pamiętajmy o tym, że ON jest naszym
Przyjacielem, i że przyjaźń z Nim jest naszym największym skarbem. Skarbem,
który mamy utwierdzić naszym nawróceniem, pokutą i pojednaniem.
Przyjaźń to wielki dar, który pokazuje nam dobroć Jezusa jako Boga i człowieka.
O tym, że darzy nas wszystkich serdeczną przyjaźnią i miłością, powinniśmy
pamiętać i tym samym obdarzać naszych bliskich, przyjaciół, ale także nam
nieprzychylnych. Pamiętając o tym, iż przyjaźń jest formą miłości, dajmy się
wreszcie przekonać, że gdy ją tracimy, tracimy bardzo wiele. Jeżeli bowiem miłość
potrafi rozświetlić nasze życie, to co może się zdarzyć, gdy zgaśnie? Z pewnością
nasze życie stanie się ciemne, ponure, mało owocne. A nam chodzi przecież o coś
innego, prawda? Dbajcie więc o nią dobrze, Przyjaciele, którzy macie szczęście ją
posiadać. Dbajmy o nią...
PANIE JEZU, Ty jesteś blisko tych, którzy Cię wzywają, tych, którzy wzywają Cię
szczerze. Wszyscy oczekujemy Ciebie, Panie, z nadzieją....
Piotr Blachowski



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Oczekujemy razem
z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich
obietnic. Zbawienie całego świata jest bliskie.

Msze święte w intencji:

Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin.
Codziennie będziemy polecać Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwijało się
w nich życie wiary.
2. W tym tygodniu już ostatnia okazja, aby uczestniczyć we Mszy świętej roratnej, od
poniedziałku do soboty o godz. 720.
3. Za tydzień, w czwartą niedzielę Adwentu, przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze
święte będą odprawiane o godz. 800, 1000 i 1130. Msza święta dla chorych
i starszych we Wdzydzach w sobotę o godzinie 1800.
4. Zachęcamy, aby jak najlepiej przygotować się duchowo do nadchodzących świąt.
Spowiedź święta przedświąteczna w naszej parafii odbędzie się w czwartek,
21 grudnia br. od godz. 1600 - 1700. Nie odkładajmy sakramentu pokuty na ostatni dzień
Adwentu, na przyszłą niedzielę. Do nabycia świece z akcji: „Wigilijne dzieło pomocy
dzieciom”. Dołóżmy starań, aby na każdym stole wigilijnym była obecna taka świeca.
5. Wieczerzę wigilijną postarajmy się przygotować wcześniej, ale do stołu zasiądźmy
tradycyjnie 24 grudnia wieczorem. W Wigilię, zwłaszcza, gdy przypada w niedzielę,
nie obowiązuje post. Warto jednak zachować tradycję.
6. Na Pasterkę w noc Bożego Narodzenia zapraszamy o północy.
7. Adoracja – jak zwykle w każdy czwartek – po porannej liturgii aż do Mszy świętej
wieczornej. O przewodniczenie prosimy grupę IV. O godzinie 1500 Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
8. O posprzątanie kościoła prosimy w sobotę po porannej Mszy świętej parafian
z Dąbrowy centrum. Składamy serdeczne: „Bóg zapłać” parafianom z Dąbrowy po stronie
lewej.
9. Można nabywać płyty DVD z uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Płyty są formą cegiełki przeznaczonej na dalsze prace na kalwarii i w kościele.
10. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes, Fatimy i Santiago de Compostella.
Są jeszcze wolne miejsca.


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Karsin serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Wiela,
a zwłaszcza ul. ks. płk. Wryczy na uroczystość otwarcia i poświęcenia
ulicy księdza pułkownika Wryczy, dnia 21 grudnia 2017 r. (czwartek),
o godzinie 1400 przy posesji p. Kazimierza Burchata (brata naszego organisty).
Po uroczystościach wszystkich mieszkańców zaprasza na poczęstunek
do Domu Kultury w Wielu.

niedziela
17.12.2017

800
1000
1130
Wdzydze 1300
1600

poniedziałek
18.12.2017

720
1700

+ z rodziny Pik oraz Marianny
+ Jana Kroplewskiego, rodziców i teściów

wtorek
19.11.2017

720/a
720/b

+ rodziców: Milochów, Platów, Łucewiczów oraz Józefa Kłopotka
+ Piotra i Jerzego

720/a

+ Władysławy, Jana, Konrada Zabrockich oraz Marii,
Henryka i Józefa Piekarskich
Róży p. Urszuli Jażdżewskiej z Kliczkowych o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych

+Henryka Pawłockiego oraz z rodzin Pawłockich i Czapiewskich
- parafian, kapłanów, fundatorów dobrodziejów oraz gości
+ Marty i Stanisława Siudy
+ Doroty i Rafała Lipskich oraz z rodzin Lipskich i Miętkich
+ Antoniny i Kazimierza o miłosierdzie Boże i dar nieba

środa
20.12.2017

720/b

czwartek
21.12.2017

720/a
720/b
1500
1600 – 1700
1700

+ Ignacego i Benedykta Knitrów oraz rodziców z obu stron
+ Stanisława Leszczyńskiego – intencja z pogrzebu
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
okazja do spowiedzi świętej
+ Marianny – w rocznicę śmierci i Jana Knapika

720/a

+ rodziców Jażdżewskich: Reginy, Henryka, braci
i dziadków z obu stron oraz Mirosława
z podziękowaniem za otrzymane łaski – z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla rodziny

piątek
22.12.2017

sobota
23.12.2017

720/b
720
1700
Wdzydze 1800
800

niedziela
24.12.2017

1000
1130

+ Ewy, Heleny i Władysława Narlochów
+ Edwarda Czapiewskiego – w rocznicę śmierci
oraz Walerii i zmarłych z rodziny
+ Marty Drążek, rodziców i braci Tuszkowskich
oraz Bolesławy i Bernarda Cieśników
dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Dominika Gosza – z prośbą
o dalsze łaski
+Heleny, Władysława Erdmanów, braci i dziadków Erdman
i Singer
dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Klaudii Niesiołowskiej
– z prośbą o dalsze łaski
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc
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