
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić (Iz 35, 1-6a. 10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Niech się rozweselą pustynia i spieczona 

ziemia, niech się raduje step i niech 

rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie 

polne, niech się rozraduje, skacząc i 

wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu 

ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. 

Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość 

naszego Boga. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie 

kolana omdlałe! Powiedzcie mało-

dusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto 

wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża 

odpłata; On sam przychodzi, by was 

zbawić». 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 

głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleń i język niemych 

wesoło wykrzyknie. 

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą 

na Syjon z radosnym śpiewem, ze 

szczęściem wiecznym na czołach; 

osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek 

i wzdychanie. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Bóg wiary dochowuje na wieki, * 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, * 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 

Pan dźwiga poniżonych. 

Pan kocha sprawiedliwych, * 

Pan strzeże przybyszów. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Ochrania sierotę i wdowę, * 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 
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Pan króluje na wieki, * 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Przyjście Pana jest już bliskie (Jk 5, 7-10) 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do 

przyjścia Pana. Oto rolnik czeka 

wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki 

nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak 

i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie 

serca wasze, bo przyjście Pana jest już 

bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na 

drugiego, byście nie podpadli pod sąd. 

Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za 

przykład wytrwałości i cierpliwości 

weźcie, bracia, proroków, którzy 

przemawiali w imię Pańskie. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Duch Pański nade mną, 

posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę 

ubogim. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
 

Na Chrystusie spełniają się proroctwa (Mt 11, 2-11) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

Gdy Jan 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 zostają 

oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 

kto nie zwątpi we Mnie». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 

mówić do tłumów o Janie: «Co 

wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę 

kołyszącą się na wietrze? ale co 

wyszliście zobaczyć? Człowieka w 

miękkie szaty ubranego? Oto w 

domach królewskich są ci, którzy 

miękkie szaty noszą. Po co więc 

wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, 

powiadam wam, nawet więcej niż 

proroka. On jest tym, o którym 

napisano: „Oto Ja posyłam mego 

wysłańca przed Tobą, aby przygotował 

Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: 

Między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy od Jana Chrzciciela. 

Lecz najmniejszy w królestwie 

niebieskim większy jest niż on». 

Oto Słowo Pańskie. 

 

GAUDETE 
 

 

1. W tym czasie Adwentu towarzyszą 

nam słowa proroka Izajasza: 

«Powiedzcie małodusznym: 'Odwagi! 

Nie bójcie się! Oto wasz Bóg (...) 

przychodzi, by was zbawić'» (Iz 35, 

4). Stają się one tym bardziej 

aktualne, gdy bliskie jest Boże 

Narodzenie; dołącza się do nich 

wezwanie, by przygotować serce na 



przyjęcie Mesjasza. Oczekiwany 

przez narody, przyjdzie na pewno, a 

Jego zbawienie obejmie wszystkich 

ludzi. 

2. W liturgii adwentowej nieustannie 

rozbrzmiewają wezwania do 

radosnego oczekiwania Mesjasza; 

pomaga nam ona zrozumieć w pełni 

wartość i znaczenie tajemnicy Bożego 

Narodzenia. To święto nie jest tylko 

upamiętnieniem historycznego 

wydarzenia, które przed dwoma 

tysiącami lat miało miejsce w małym 

miasteczku Judei. Konieczne jest 

raczej, byśmy zrozumieli, że całe 

nasze życie powinno być 

«adwentem», czujnym oczekiwaniem 

na ostateczne przyjście Chrystusa. 

Aby przygotować nasze serce na 

przyjęcie Pana, który — jak mówimy 

w Credo — pewnego dnia przyjdzie 

sądzić żywych i umarłych, musimy 

nauczyć się dostrzegać Jego obecność 

w wydarzeniach codziennego życia. 

Adwent jest więc, by tak powiedzieć, 

intensywnym przygotowaniem do 

przyjęcia w sposób zdecydowany 

Tego, który już przyszedł, który 

przyjdzie i który nieustannie 

przychodzi. 

3. Kościół w liturgii tych dni 

przedstawia nam troje szczególnych 

«przewodników», którzy pouczają 

nas, z jakim nastawieniem należy 

wyjść na spotkanie temu Boskiemu 

«Gościowi» ludzkości. 

4. Pierwszym jest Izajasz, prorok 

pocieszenia i nadziei. Głosi on 

prawdziwą, w pełnym sensie tego 

słowa ewangelię dla ludu Izraela, 

przebywającego w niewoli 

babilońskiej, i nawołuje do czuwania 

na modlitwie, aby rozpoznać «znaki» 

oznajmiające przyjście Mesjasza. 

Drugi to Jan Chrzciciel, zwiastun 

Mesjasza, który mówi o sobie, że jest 

«głosem wołającego na pustyni», i 

głosi «chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów» (por. Mk 1, 

3. 4). Jest to jedyny warunek, który 

trzeba spełnić, by rozpoznać 

Mesjasza, już obecnego w świecie. 

I wreszcie Maryja, która przez tę 

nowennę przygotowującą do Bożego 

Narodzenia prowadzi nas do 

Betlejem. Maryja jest Kobietą, która 

powiedziała «tak», która — w 

odróżnieniu od Ewy — bez 

zastrzeżeń przyjmuje plan Boży. 

Dzięki temu jasnym światłem 

oświeca naszą drogę i jest dla nas 

najwznioślejszym wzorem do 

naśladowania. 

Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, 

by Dziewica prowadziła nas do Pana, 

który przychodzi, i starajmy się, «aby 

gdy przyjdzie, znalazł nas 

czuwających na modlitwie i pełnych 

wdzięczności». 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W trzeci wtorek miesiąca różaniec 

za zmarłych wypominanych w 

naszym kościele o godz. 17:35 a 

potem w ich intencji Msza św.  

2. Spowiedź przed świętami Bożego 

Narodzenia w naszym kościele 

codziennie od godz. 6:30 – 7:15 oraz  

od godz. 17:30. Kandydatów do 

bierzmowania z klasy 6 i 7 

zapraszamy w piątek od godz. 17:00. 

Kandydatów do bierzmowania z klas 

8 w sobotę od godz. 18:00. Spowiedź 

święte będzie także w niedzielę 

22.12. w czasie Mszy św. Także: 

Spowiedź przedświąteczna  

20.12 (piątek) 17.00 – 19.00 

21.12 (sobota) 7.00 – 8.30 

16.00 – 19.00 

przerwa  

17.30 – 18.00 

23.12 

(poniedziałek) 

7.30 – 9.00 

17.00 – 19.00 

24.12 (wtorek) 7.00 – 9.00 

 

 

3. Zapraszamy na adorację do kaplicy 

adoracji dla małżonków we wtorek o 

godz. 19:00. 

4. Odwiedziny chorych przed 

świętami w piątek (20.12.2019) i w 

sobotę (21.12.2019) od godziny 8: 00. 

Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii 

lub w kancelarii parafialnej.  

5. W sklepiku przed kościołem można 

nabyć świece na stół wigilijny oraz 

opłatki bożonarodzeniowe. Nie 

upoważniamy nikogo do zanoszenia 

opłatków do mieszkań.  

6. Choinki świąteczne i doniczkowe 

można nabyć na placu przy naszym 

kościele. 

7. Po Mszach świętych można 

wesprzeć dzieła miłosierdzia w naszej 

parafii składając dobrowolną ofiarę 

do puszek.  

8. Módlmy się o powrót do zdrowia 

ks. Prałata Jana Mrowcy. 
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