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WIADOMOŚCI Z FARY

“Gaudete
in
Domino”
Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie nazywana niedzielą “Gau-

dete”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete
in Domino” (czyli “radujcie się w Panu”). Antyfona ta jest poświadczona
już w najstarszych zachowanych antyfonarzach liturgii rzymskiej z VIII i
IX w. (wówczas antyfona na wejście była refrenem Psalmu śpiewanego na
rozpoczęcie Mszy św.) i została także zachowana w obecnym Mszale.
Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co stanowi jednocześnie zaproszenie do radości. Niedziela “Gaudete” miała większe znaczenie w dawnych czasach, gdy Adwent miał znacznie
silniejszy niż obecnie koloryt pokutny, co wiązało się z przyjęciem w ramach liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów z Galii. I tak w Adwencie nie
grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami. Wolno było
to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”. Ponadto w niedzielę tę śpiewano
hymn “Chwała na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających
się świąt Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gaudete” szczególnie uroczyście. Jak poświadczają źródła z XII i XIII w., papież
o północy sprawował liturgię w bazylice św. Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające dzisiejszej Godzinie czytań, potem sprawowano
uroczystą Mszę św. Papież przywdziewał ornat koloru różowego.
Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcentuje się raczej
pełne radosnej tęsknoty oczekiwanie, dlatego też nie przywiązuje się już
takiej wagi jak kiedyś do niedzieli “Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umieszczania kwiatów przy ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia
niedziela Adwentu nie stanowi już pod tym względem wyjątku. Nie praktykuje się też śpiewu “Chwała” w tę niedzielę. Można natomiast stosować
różowy ornat.
Chociaż tradycja niedzieli “Gaudete” nie jest już tak akcentowana
jak kiedyś, nie oznacza to że należy ją pomijać. Przeciwnie, jest ona bardzo

cenna i zapominanie o niej byłoby niewątpliwym zubożeniem. Temat radości
ze spodziewanego przyjścia Zbawiciela jest obecny w tekstach liturgicznych
tego dnia. Kolekta tej niedzieli zawiera prośbę, “spraw, abyśmy przygotowali
nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Również czytania biblijne we wszystkich trzech cyklach (A-B-C) nawiązują do radości.
MODLITWA NA ADWENT
Jezu Chryste,
który jesteś drogą, prawdą i życiem.
Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,
Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Ty jesteś Świętym Boga,
Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,
daj całemu światu radość zbawienia:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Zbawicielu,
anioł objawił Twoje imię Józefowi,
mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Światłości świata,
Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.
Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz,
Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka,
przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.
Amen.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III Niedziela Adwentu
16. grudnia 2012
1.
Dziś trzecia niedziela Adwentu, zwana „Gaudete” – „cieszcie się, bo Pan
jest blisko”. Wykorzystajmy ten szczególny czas na przygotowanie się do radosnego przeżycia tajemnicy naszej wiary, jaką jest Boże Narodzenie. Od dziś do
22. grudnia trwają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Pamiętajmy w naszych modlitwach o rodzinach i przygotowujących się do małżeństwa.
2.
O godz. 17.00 odbędzie się spotkanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia
Bożego oraz Żywego Różańca połączone z opłatkiem
3.
Pan Organista zakończył roznoszenie po domach naszej parafii opłatka

wigilijnego na świąteczny stół. Opłatek można jeszcze nabyć u Pana Organisty, dziś
także u ministrantów.
4.
Zbiórka do puszek dla Kościoła na Wschodzie z ubiegłej niedzieli wyniosła  
1073 zł.  Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
5.
Świąteczne Spotkanie Mieszkańców naszego Miasta odbędzie się na Rynku
w czwartek 20. grudnia o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy na wspólny śpiew
kolęd, podzielenie się opłatkiem i na barszcz.
6.
W trzeci piątek miesiąca 21. grudnia po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Tego dnia Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na godz. 13.30 do Kaplicy Krzyża Świętego na modlitwę przebłagalną za zniewagę Obrazu MB Częstochowskiej.
7.
W sobotę 22. grudnia odbędzie się w naszej parafii spowiedź adwentowa z
udziałem zaproszonych księży. Rano od godz. 9.00 do 11.00 i po południu od godz.
16.00 do 19.00. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi św. od godz. 6.15. do 7.15.
W późniejszych godzinach księża uczą w szkołach oraz spowiadają w parafiach
naszego dekanatu.
8.
W sobotę  księża udadzą się z posługą sakramentalną do chorych po Mszy
św. o godz. 8.00.
9.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba organizujemy z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących. Suchą żywność  można będzie składać do kosza wystawionego w korytarzu biura parafialnego
w godzinach urzędowania oraz do kosza wystawionego przy ołtarzu św. Antoniego
do środy włącznie. Serdecznie dziękujemy.
10.
W niedzielę 23. grudnia w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”
odbędzie się koncert w kościele szkolnym o godz. 16.00. Wystąpi Barock Quartet.
Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy.
11.
W nawie bocznej naszego kościoła można podziwiać żłóbki wykonane
przez dzieci ze SP nr 1. Wszystkim autorom i wykonawcom gratulujemy.
12.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł,
duże 12 zł.
13.
Młodzież ze wspólnoty „Uczniowie Słowa” rozprowadza własnoręcznie
wykonane stroiki na stół wigilijny. Kupując stroik wspieramy wakacyjne rekolekcje
młodzieży.
14.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
15.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Felicja Lewandowska,
l. 76, Irena Kalisz, l.60, Albin Lenckowski, l. 76, Kazimierz Jeznach, l. 71, Maciej
Kutera, l. 20.  „Wieczny odpoczynek…”.
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+ Hanna Baranowska i Władysław Kępczyński
+ Albin Lenckowski – popogrzebowa.
+ Jadwiga Kośmicka.
+ Krystian Brzóskiewicz; Klara Brzóskiewicz
+ Zygmunt Głębocki – 17 r. śm.
+ Kazimierz Jeznach – popogrzebowa.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Krystyna Gajdowska.
O Boże błog. i zdrowie dla syna Karola Chmarzyńskiego z racji urodzin.
+ Ks. Kan. Feliks Miszewski – 3 r. śm.
+ Stanisława Kilianowa.
+ z rodziny: Dąbrowskich i Piotrowskich.
+ Janina i Władysław Giżewscy; Henryk Domeracki.
+ Marianna Janowska – 15 r. śm; zm. rodzice; Dariusz – w dniu imienin; Wiesław Sadowski.
+ Kazimierz Jeznach – int. od pracowników Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
+ Krystyna Ciarkowska.
+ Maciej Kutera – popogrzebowa.
+ Agata Kotarska w rocz. śm; zm. z rodziny Kotarskich i Kozickich.
+ Janina, Danuta, Janusz, Czesław Jastrzębscy; Jadwiga, Joachim, Jerzy i Piotr Kozidzcy.
+ rodzice: Józef i Zofia Jarzębowscy; Jadwiga i Jan Kośpiczewicz; zm. z rodziny.
+ Ryszard Beker.
+ Magdalena Różańska – 2 r. śm; zm. z rodziny Różańskich.
+ Józef Milewski – 21 r. śm; zm. z rodziny Milewskich i Czyszewskich.
+ Łucja Muzalewska – 19 r. śm; Kazimierz i Leon Muzalewscy; Zbigniew Olszta i Jerzy
Michałowski.
+ Janina Trzuskowska
+ Elżbieta Kijewska
+ Bożena Pawłowska – 5 r. śm.
+ Jadwiga Nowińska – 13 r. śm; zm. z rodziny Nowińskich i Lewandowskich.
+ Zofia Kleszewska.
+ Kazimiera Krauze – 11 r. śm.
+ Stefan Rutkowski – 2 r. śm.
+ Regina i Ludwik Wierzchowscy; zm. z obojga stron.
+ Stanisław Wiśniewski – 10 r. śm.
+ Wiktoria, Władysław, Jan i Marian Dębińscy.
+ Maria i Zygmunt Kukawka; Andrzej Tadajewski.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Marian i Genowefa Chorążewicz.
+ rodzice: Danuta i Mieczysław Skowrońscy; Jan Półchłopek.
+ Wiktoria Topolewska – z racji imienin.
+ Stanisław Psuty
+ synowie: Tomasz i Krzysztof; Mirosława i Leon Hoga.
+ Wojciech Popieralski; Łucja i Wacław Popieralscy; Ks. Marian Bojanowski; Lidia
Walentynowicz

