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III NIEDZIELA ADWENTU

Niedzielne czytania:
I - So 3.14-18a; II - Flp 4,4-7
Ewangelia (Łk 3,10-18):

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?” On
im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie,
niech jedną da temu, który
nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby
przyjąć chrzest, i pytali Go:
„Nauczycielu, co mamy czynić?” On im odpowiadał:
„Nie pobierajcie nic więcej
ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy
czynić?” On im odpowiadał: „Nad ni-
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kim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z
napięciem i wszyscy snuli domysły w
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Ma On wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień
dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Czy jestem gotowy na przyjście Jezusa? Co mam w swoich dłoniach:
ziarno czynów czy plewy ciągle ponawianych pustych słów i deklaracji?

RORATY
poniedziałek, wtorek, środa
i piątek
godz. 17.30

Adwentowa spowiedŸ
20 grudnia (czwartek)

15:30 - 18:00
16:30 - 17:00 (przerwa)

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Czas Adwentu z wolna chyli się ku końcowi. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę „Gaudete” czyli radujcie się (kolor różowy szat liturgicznych). Teksty liturgii tej niedzieli
przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na
korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą
spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia.
2. Zachęcamy do przedświątecznej spowiedzi, z której będzie można skorzystać w
czwartek (20 XII) od 15.30 do 18.00 (z przerwą półgodzinną o godz. 16.30). W konfesjonałach będą pomagać księża z innych Parafii. Spowiedź chorych w sobotę (22 XII).
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w Biurze Parafii.
3. Spowiedź w pozostałych parafiach naszego dekanatu:
18.12 – wtorek
Par. Opatrzności Bożej 18.oo - 19.oo
18.12 – wtorek
Par. Św. Antoniego 16.oo – 17.3o
19.12 – środa
Par. Św. Ducha 15.oo – 16.oo, 16.3o – 17.3o, 18.3o – 20.oo
21.12 – piątek
Par. Chrystusa Miłosiernego 17.oo – 18.oo, 19.oo – 20.oo
22.12 – sobota
Par. Św. Jadwigi Królowej 10.30 – 12.oo, 19.oo – 21.oo
23.12 – niedziela
spowiedzi nie ma !

4. W tym tygodniu roraty w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o godz. 17.30. Wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych serdecznie zapraszamy!
5. Od 17 grudnia, w drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia
zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupić naszą uwagę nie tylko
na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć w naszym życiu. Boże
Narodzenie to nie tylko świętowanie historycznego przyjścia Chrystusa, lecz przede
wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie dla nas stał się człowiekiem.
6. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania grupy I i II(starszej) w najbliższą środę o
17.30 na Roratach. Po zakończonej Mszy św. katecheza.
7. W przyszłą niedzielę, przed każdą Mszą św., Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
będzie rozprowadzało sianko na wigilijny stół, które poświęcimy podczas Mszy św.
8. Opłatki wigilijne, poświęcone w I Niedzielę Adwentu dostępne są dzisiaj po każdej
Mszy św. w kruchtach kościoła, a w tygodniu w Biurze Parafii i zakrystii. Uzyskane
ofiary za opłatki przeznaczamy na letni fundusz LSO i ERM-u.
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

