
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień prosimy 

rodziny: Agnieszki i Marcina Mikickich, Haliny i Janusza Piotrowskich, 
Anny i Mieczysława Szpunar. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Adela i Józef Musz 
240 zł, P. Jolanta Statkiewicz 120 zł, P. Helena i Ludwik Dzień 120 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek, czwartek i sobota rano o godz. 600. 
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. 
będą o godz. 700 i 1700. Godzina Łaski od 1200 do 1300. 
W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i następnie Msza św. W piątek Msza św. o godz. 1700. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie dla Niego ścieżki.» Wystąpił Jan Chrzciciel 
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą 
i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja 
nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Postacią z dzisiejszej Ewangelii jest św. Jan Chrzciciel. Jak jest napisane 
u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje 
drogę Twoją.” Ci, którzy znali Pisma, odczytali te prorockie słowa, patrząc na 
Jana Chrzciciela. On był tym, który poprzedzał Mesjasza i który głosił, że już 
jest blisko. Takie było Jego zadanie: przygotować drogę Jezusowi. Na początku 
IV wieku Bóg wyznaczył Mikołaja najpierw na kapłana, a później na biskupa 
Miry. Wyznaczył go i wysłał przed sobą, bo takie jest zadanie kapłana i zadanie 
biskupa: iść i przygotować drogę dla Jezusa tam, gdzie On chce przyjść. Posługa 
Mikołaja w pierwszym rzędzie była posługą dla Jezusa, był sługą Jezusa – Jego 
biskupem, Jego kapłanem. Za kapłańską posługą zawsze idzie Jezus. Kapłan 
nie idzie zamiast Jezusa, ale zapowiada Jego przyjście. Nie mówi o sobie, 
ale mówi o Bogu. Podobnie też było w życiu św. Jana Chrzciciela, który mówił: 
„Idzie za mną mocniejszy ode mnie”. Mikołaj czynił to, co wpisane było w jego 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 50(87)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 7.XII – 13.XII 2020 

poniedziałek + Edward Hawro (Msza św. gregoriańska) 

wtorek + Edward Hawro (Msza św. gregoriańska – koniec), godz. 1700 

środa + Janina Pelczarska, od córki z rodziną 

czwartek + Janina Pelczarska, od syna z rodziną 

piątek + Jan Pelczarski 

sobota + Julia Pusz, od wnuka Bogumiła z żoną 

niedziela + Władysław, + Stefania Kurasz, w kolejną rocznicę śmierci 
 

„Współczesny człowiek używa zasad 
moralnych niczym ubrań. Dziś używa 

jednego zestawu zasad, a jutro użyje innego, 
podobnie jak przywdziewa białe spodnie 

do gry w tenisa, czarny garnitur na kolację, 
kąpielówki na plażę i nie zakłada nic, gdy 

wchodzi do wanny. Jego upodobania 
determinują jego zasady moralne, chociaż to 

jego moralne zasady powinny kształtować 
jego upodobania." 

abp Fulton J. Sheen 


