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Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli
Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości:
Radujcie się! Jej przyczyną ma być odnowienie
świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii
używa się szat koloru różowego (stosuje się je
jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wielkiego Postu,
tzw. niedzielę laetare). Papież Paweł VI w 1975 r.
w adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” (O
radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy rozwijać w
sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg
Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej będziemy się radować, gdy
odkryjemy prawdę o tym, że Chrystus wciąż do
nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płynąca ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy na oścież drzwi
Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się przecież
w głębinach naszego serca. Może ono stać się
Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go
ugościć. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba
nie wpuszczają ponuraków, tylko ludzi, którzy
umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do Nieba, ponieważ nie umiemy się
cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź
radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku.
Jezus jest z Tobą!
Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy się tylko i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas przygotowania do świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on
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postrzegany jako okres swoistej pokuty i postu,
co jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem.
Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w
pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza:
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po
łacinie zawołanie to zaczyna się słowami:
„Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.
Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej
niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą
różową”. Określenie to wywodzi się od koloru szat
liturgicznych przewidzianych na ten dzień. Otóż,
jest to właśnie kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę
laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu).
W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się
przybierać barwę różową. Dobór koloru wynika z
jego skojarzenia z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel
jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak
wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza:
„nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by
zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).
Źródło: Damian Kwiatkowski, Niedziela.pl
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Bóg posłał człowieka – Jana do dawania świadectwa o światłości.
Wezwał go po imieniu, w którym zawarł to, co najważniejsze: ”Jahwe
Ogromnie się weselę ... jest łaskaw”. Dał mu swoją łaskę i umiłowanie światłości. Był on zwy1 Tes 5,16-24 Przygo- kłym człowiekiem, ale równocześnie kimś wybranym i umiłowanym przez
tujcie duszę i ciało na ... Boga, przez co mógł świadczyćo Bożej światłości. Podobnie ciebie wybrał Bóg, abyś usłyszał Dobrą Nowinę. Gdzie w swoim życiu słyszysz
J 1, 6-8.19-28 ŚwiadecJego głos? Podziękuj Bogu za prawdę na temat swojego życia, którą dziś
two Jana Chrzciciela ...
odkryłeś.
Źródło: modlitwawdrodze.pl
Iz 61,1-2a.10-11

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających
przyjęcia i zatwierdzenia przez
rozum. Jest natomiast poznaniem
Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu,
żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą,
którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się
w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara
to decyzja, która angażuje całą egzystencję.
Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i
życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6).
Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia
Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył
(por. Ga 2, 20), to znaczy miłując ponad
wszystko Boga i braci.
Wiara posiada również wymiar moralny: jest
źródłem zgodnego z nią życiowego zaangażowania i zarazem takiego zaangażowania się
domaga. Obejmuje i wydoskonala przyjęcie i
zachowywanie Bożych przykazań. Jak pisze
ewangelista Jan: „Bóg jest światłością, a nie

ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że
mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w
ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie
z prawdą (...); po tym zaś poznajemy, że Go
znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego
przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w
Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien
również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 1, 5-6; 2, 3-6).

Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się
nigdy przed przeszkodami, które
piętrzą się na ścieżkach Waszego życia.
Źródło: Jan Pawła II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym
1993, nr87-88 .
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 -z ok. ur. Iwony Boże bł. op. MB
św. Józefa
9:00 -+Ryszard Nowosadko (g.1)
12:00 - za parafian
12:00 -+Anna, Jan Wierzbiccy, Apolonia,
Stanisław Żyndów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Józef Cichanowicz 9r. śm.

7:00 -o Boże błog. dla Krzysztofa z ok. urodzin
18:00 - Nowenna do MBN
18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.5)
18:30 - +Konstanty Kondracki
7:00 - + Ryszard Nowosadko (g.6)
17:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i
przyjaciół z Firmy Kabanos)

18:30 - + Jadwiga, Alfons, z r. Chałków,
Orzechowskich
18:30 -+ Halina Krejpcio 9m po śm. (od Tadeusza z rodziną)

7:00 -+Wiesław 2 r. śm.
17:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i
przyjaciół z Firmy Kabanos)

18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.2)
7:00 - w int. ks. Proboszcza, o Boże błog,
opiekę MB, potrzebne łaski (od Fundacji Wigry
Pro)

7:00 - + Jadwiga, Heliodor, z rodz.
Bobrowskich i Maciejewskich
17:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i
przyjaciół z Firmy Kabanos)

18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.3)
7:00 - z podziękowaniem za zakończony sezon
pacy, opiekę nad pracownikami zakładu
17:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i

7:00 - + Ryszard Nowosadko (g.7)
12:00- +Zofia Podziewska 1 r. śm.
18:30 -+Leokadia Buczyńska 1 r. śm.
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz
intencjach powierzonych
9:00 -+ Eugeniusz Karycki w rocz. śm.
9:00 - o Boże błog i opiekę MB dla Izy w 5 ur.
i dla Władysławy w 96 ur.
12:00 - +Antoni, Anna, Henryk
12:00 - +Stanisław, Apolonia, Aleksander
Omilianowicz
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Ryszard Nowosadko (g.8)

przyjaciół z Firmy Kabanos)

18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.4)
18:30 -+ Jan Grudkowski 9m p.ś.
7:00 - +Antoni Grzyb (od współpracowników i
przyjaciół z Firmy Kabanos)

Od esz ła d o wieczn ości:

+Krystyna Pietrzyk
Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Dzisiaj Niedziela radości, która uświadamia,
że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się
naszym bratem. Dziękujemy wszystkim którzy
pomogli przygotować i przeprowadzić rekolekcje.
Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego,
módlmy się w intencji Ojczyzny i Polaków. W tym
tygodniu rozpoczynają się kwartalne dni modlitw
o życie chrześcijańskie rodzin.
2. Dziękujemy Mikołajowi, wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, Akcji Katolickiej, tym którzy
pomogli przygotować podarunki. Do nabycia
świece Caritas (mała 6zł, duża 15zł) i opłatki na
stół wigilijny (ofiary na odnowienie krzyża i lichtarzy), płyta "W drodze do Betlejem" wydanej
przez Pokamedulski Klasztor w Wigrach, na której znajdziemy kolędy i pastorałki w wykonaniu
Pani Anny Dadura, ks. Jacka Stefańskiego (to
doskonały upominek pod choinkę) .
3. Roraty w tygodniu o godz. 7.00. W środę
i sobotę zapraszamy dzieci, młodzież. Pamiętajmy
o lampionach, a dzieci o serduszkach z postanowieniem, które będą losem do wybrania figurki
MB do zabrania na modlitwę domową do następnych rorat.
4. W czwartek o godz. 18.00 Nowenna do MB.
Prosimy zgłaszać chorych (poza I piątkiem), których odwiedzimy przed świętami 23.XII.
5. W czwartek o godz. 18.00 Nowenna do MB.
W sobotę piesza pielgrzymka z Suwałk do Wigier
rozpoczęcie o godz. 12.00 w św. Aleksandra
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe (także za wpłaty na
konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło
w tym tygodniu 300zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej.
7. Przypominamy, że należy zachować bezpieczne
odległości i obowiązku noszenia maseczek dla
naszego bezpieczeństwa.
8. Caritas przygotował kalendarz na rok 2021

(ofiara 15 zł), który jest cegiełką na Dom Seniora
(zawiera informację o dziełach Caritas, porady
i wiele przepisów kuchni mazurskiej).
9. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej msza
św. i zakończenie adoracji.
10. Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos na spotkania Andrzejkowe, rodzinne oraz wigilijno-świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel. 789-190-068.
11. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik:
MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE,
MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa
misyjna.
12. Jest do nabycia książka Wszystko o kard.
Stefanie Wyszyńskim (10zł) i Prymas Tysiąclecia
(5zł), o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II (5zł),
„Powróćmy na Eucharystię” - przewodnik aby
zrozumieć znaczenie Mszy św. (5zł), Jestem różą
żywego różańca (5zł)

