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

rodziny: Leokadii i Wiesława Danak, Józefy i Stanisława Pawliszak, 
Elżbiety i Piotra Hajduk. 

2.Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Teresa i Stanisław 
Cieszyńscy 200 zł, P. Zofia Drozd 120 zł, P. Zofia i Marek Pomajda 250 zł, 
P. Krystyna i Antoni Musz 200 zł, P. Krystyna i Zbigniew Szpunar 300 zł, 
P. Janina Kuźniar 150 zł, P. Alicja i Feliks Sołtys 100 zł, P. Wiesława i Józef 
Litwin 240 zł, P. Anna i Adam Rajzer 240 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 600, pozostałe 
dni o godz. 1700. W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i następnie Msza św. 

4.Spowiedź przedświąteczna każdego dnia przed Mszą św. Ze względu 
na pandemię nie będzie tradycyjnie organizowanej spowiedzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu 
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest 
świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego 
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, 
a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż 
zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli 
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: 
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok 
Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc 
do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, 
ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi 
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien 
odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie 
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, jak imponująca jest pokora i uniżenie się 
Jana Chrzciciela. On sam mówi o sobie, że jest jedynie głosem wołającym na 
pustkowiu, wskazując jednocześnie na Tego, który idzie za nim. 
A był rzeczywiście głosem potężnym, skoro sam król Herod się go obawiał. 
I ten potężny głos Jana Chrzciciela brzmi do dzisiaj, wołając: „Przygotujcie 
drogę Panu…”. Tylko, że nasze drogi są pewno już za bardzo pokręcone 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 51(88)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 14.XII – 20.XII 2020 

poniedziałek + Jadwiga Sierżęga 

wtorek + Jadwiga Sierżęga 

środa W intencji Bogu wiadomej 

czwartek + Jadwiga Sierżęga 

piątek + Jadwiga Sierżęga 

sobota + Jadwiga Sierżęga 

niedziela + Stanisław Czerwonka, 1 r. śmierci 
 

„W ułomnych i chorych oczach dzień rzadko 
świadczy o sobie; chore oczy się go obawiają, 

mogą znieść jedynie światło lampy. 
Oto, dlaczego Dzień, zanim nastał, został 
poprzedzony lampą. Światło, posłane do 

wiernych serc, zawstydzi serca niewierne. 
To Bóg przemawia jego ustami: Przygotowałem 

Jana, aby był heroldem Zbawiciela.” 
Św. Augustyn 


