
Trzecia Niedziela Adwentu 

11 grudnia 2022 

I czyt. Iz 35, 1-6a.10 

II czyt.Jk 5, 7-10 

Ref. Psalmu 146: „Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.” 

Ewangelia: Mt 11, 2-11 
 

NIEDZIELA „GAUDETE” 
 

III niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą „Gaudete”. 

Matka Kościół wzywa nas do radości, ponieważ jest już 

blisko Ten, na którego czekamy, czyli Mesjasz Pan. 

Dzisiejsza niedziela wzywa nas do zastanowienia się, czy 

jesteśmy szczęśliwi i czy mamy się z czego radować. 

Współczesny świat wymusza na nas, byśmy żyli w biegu. 

Na co dzień nie mamy czasu cieszyć się z obecność Jezusa 

w naszym życiu. Zastanówmy się nad słowami proroka 

Sofoniasza: „Ciesz się i wesel z całego serca”.  Co chce 

powiedzieć nam Bóg przez dzisiejsze czytania? Według 

mnie, chce przekazać nam jedną prawdę: cieszmy się z tego, 

że Jezus jest z nami, cieszmy się, że On nas bardzo kocha, 

cieszmy się ze swojego życia, a nie narzekajmy na swój los, 

bo szkoda na to czasu. 
 

POŁOWA ADWENTU 
 

Dobiega połowa Adwentu. Od soboty, 17 grudnia, 

wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do 

uroczystości Narodzenia Pańskiego. 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. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 grudnia o godz. 18:00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do 

udziału w którym serdecznie zapraszamy. W programie 

Różaniec Fatimski i Msza święta o godz. 19:00. 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje 

Adwentowe, które są naszym duchowym przygotowaniem 

do Świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje trwać będą do 

środy włącznie. Nauki będą głoszone na Mszach św. o godz. 

10:30 i 19.00. Spowiedź codziennie o godz. 9:30. 

Wieczorem spowiedzi nie będzie, gdyż nasi ojcowie będą 

spowiadać w innych parafiach.  

O. Paweł Szlacheta OMI urodził się w Warszawie 9 czerwca 

1985r. W 2004 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej rozpoczynając nowicjat na 

Świętym Krzyżu. Otrzymał święcenia kapłańskie 21 maja 

2013 r. oraz obediencje do Turkmenistanu, gdzie pracował 4 

lata. Następnie rozpoczął pracę na Ukrainie - w Kijowie w 

parafii św. Mikołaja przez 3 lata, potem w Sławutyczu przez 

rok i już drugi rok służy w Połtawie.  
 

 

 

 

WYSTAWA O STANIE WOJENNYM 
 

Zapraszamy do sali parafialnej do obejrzenia wystawy 

zatytułowanej: „Stan wojenny 1981-1983”.  Wystawa w 14 

planszach pokazuje genezę, represje, skutki i bilans stanu 

wojennego.  
 

RORATY 
 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnią w środy i 

soboty o godz. 8:00 am. Msza roratnia jest mszą wotywną o 

Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu.  

Serdecznie zapraszamy na Msze Roratnie z ciekawym 

programem dla dzieci. W tym roku dzieci poprowadzi 

postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek 

Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii 

zbawienia, ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na 

obiecanego przez Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy 

zapowiadali Jego przyjście. Dzieci otrzymają specjalną 

planszę wraz z obrazkami do wklejania. Msze Roratnie dla 

dzieci odbywać się będą:  

14 Grudnia, 19:00, środa 

16 Grudnia, 19:00, piątek 
 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego w piątek, 16 grudnia o godz. 18:30. 
 

SPOWIEDŹ 
 

Pozostał nam krótki czas, aby godnie, po chrześcijańsku 

przygotować się na Narodzenie Pańskie. Pojednajmy się z 

Panem Bogiem. Skorzystajmy w przyszłą niedziele z 

sakramentu pokuty od godz. 15:00 do 17:00. Będzie 

spowiadać 10 kapłanów.  
 

POKAZ FILMU  

„WYSZYŃSKI - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE”. 
 

W najbliższą sobotę zapraszamy na film „Wyszyński – 

zemsta czy przebaczenie”, projekcja filmu odbędzie się o 

godz. 16:00. Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem 

panem Tadeuszem Syka. Darmowe bilety są do odebrania w 

sali parafialnej. 
 

KWIATY DO ŻŁÓBKA 
 

Jak co roku prosimy o kwiaty do żłóbka Pana Jezusa. 

Kwiaty można przynosić do biura parafialnego lud do 

kościoła, najlepiej czerwone Gwiazdy Betlejemskie czyli 

„Poinsettias”.  
 

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na świąteczne 

paczki dla dzieci w Domach Dziecka w Polsce. Na ten cel 

wpłynęło $3,900. Wszystkie pieniądze zostały przesłane do 

domów dziecka wybranych przez Radę Parafialną. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 
 

Rada Parafialna zaprasza na obiad świąteczny „Opłatek” w 

niedzielę, 8 stycznia o godz. 14:30. Bilety w cenie $25 

można nabywać w biurze parafialnym. Podany będzie 



gorący obiad przygotowany przez nasze panie. Będzie to 

również czas na wspólnie kolędowanie. 
 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Rycerze Kolumba przy Parafii Św. Kazimierza prowadzą w 

okresie Adwentu świąteczną zbiórkę żywności, aby 

wspomóc potrzebujących. Jeśli jesteś w stanie przekazać 

żywność, która się nie psuje, a więc konserwy, puszki 

makarony, kawę itp., to możesz złożyć tę żywność do 

specjalnego pojemnika w sali parafialnej w przyszłą 

niedzielę. Uwaga: przekazujemy tylko żywność, która ma 

ważną datę do spożycia: masło orzechowe, produkty w 

puszkach, takie jak zupy, owoce, warzywa, gulasz lub ryby i 

fasola, makaron, ryż. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2023 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według alfabetu. Parafianie, którzy mieli numery powyżej 

numeru 525, otrzymali nowe numery. Co roku konieczna 

jest korekta numerów ze względu na parafian, którzy się 

wyprowadzili lub zmarli. Uprzejmie prosimy o 

wpisywanie na kopertce, w miejscu znaku $, ofiary 

pięniężnej zawartej w kopertce i o nie używanie 

kopertek z poprzednich lat. Zaświadczenia podatkowe za 

każdy rok są wysyłane pod koniec lutego. Dziękujemy za 

waszą ofiarność na rzecz naszej parafii. 
 

KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I KALENDARZE 
 

W sali parafialnej są do nabycia kartki świąteczne, opłatki, 

kalendarze, sianko na stół wigilijny oraz suszone 

prawdziwki na Wigilię z Polski.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na rok 2023 są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 28.11 – 27.12 
 

Za śp. Andrzeja Kuśmierek – syn Andrzej z rodziną 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 11 grudnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Edna Kędzior i zmarłych z rodzin Sajdak i 

Kobak – córki z rodzinami 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Eugeniusza Ofiara – rodzina Ofiara 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Bożeny, Ryszarda i 

Mateusza Kuźmińskich – własna 

 

PONIEDZIAŁEK, 12 grudnia – Matki Bożej z 

Guadalupe  

8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – lektorzy i szafarze 

Parafii św. Kazimierza 

19:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – rodzina Gal-

Jagielski 

 

WTOREK, 13 grudnia - św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
8:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Janinę Sosiewicz – brat Edward Dzida z 

rodziną 

 

ŚRODA, 14 grudnia – św. Jana od Krzyża, prezbitera i 

Doktora Kościoła 
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla mamy Leokadii - córka 

19:00 Za zmarłych rodziców z obu stron i siostrę Martę – 

Ewa i Marek 

 

CZWARTEK, 15 grudnia 

8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Walentyna i 

Zygmunt Osiecki 

19:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – rodziny Teixeira i 

Cacaj 

 

PIĄTEK, 16 grudnia 

8:00 Za zmarłych z rodzin Lipiec i Paruch – Regina Kos 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 Za śp. Genowefę Grela – syn Lucjan z rodziną 

 

SOBOTA, 17 grudnia – św. Łazarza, biskupa 
8:00 Za zmarłych z rodzin Tobola i Biernat – syn z 

rodziną 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Rebeki i 

Thomas’a Kruk  

 

4. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 18 grudnia 

8:00 W intencji członków Sowarzyszyszenia 

Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola 

i Marię Iglar oraz Danutę i Władysława Majka - 

dzieci 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z 

rodzin Nawarów i Wandowiczów - Maria 

19:00 Za śp. Sabinę i Stanisława – córka z rodziną 


