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W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił 
na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się,  
bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego  
to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórza-
ny około bioder, a jego pokarmem była szarańcza 
i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozo-
lima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział,  
że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeu-
szów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawróce-
nia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam,  
że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest 
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wyda-
je dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. 
On was chrzcić będzie Duchem Świętym  
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym. 

(Mt 3,1-12) 

Druga Niedziela adwentu stawia przed 
nami postać Jana Chrzciciela, który jest bar-
dzo ważnym drogowskazem na drodze  
do spotkania z Jezusem. To nie przypadek, 
że Kościół palcem liturgii wskazuje właśnie 
na tego człowieka. Jego przykład i obecność 
posiada bardzo głęboką wymowę dla każ-
dego z nas. Mianowicie, pokazuje On, że na-
sze przyjęcie Jezusa do swojego życia musi 
zostać poprzedzone najpierw jakimś wstę-
pem, czyli przyznaniem się do swojej słabo-
ści, niegodziwości i uniżeniem w geście po-
kory. Taką postawę nazywamy początkiem 
nawrócenia. Świadectwo Jana Chrzciciela 
jest potwierdzeniem tego, że człowiek na-
pełnia się mocą na pustyni własnych słabo-
ści, i myśli o Bogu. Może właśnie to miejsce 
jest odpowiednim punktem, od którego  
trzeba  rozpocząć  swój  osobisty  wstęp  do 

przemiany i nawrócenia. Bowiem w warun-
kach pustynnych nie istnieje nic co by mogło 
w jakikolwiek sposób przysłaniać pełnię jaką 
jest Bóg. Jan nie oczekiwał na przyjście Me-
sjasza pod egzotyczną palmą przy lazuro-
wym wybrzeżu bawiąc się w jakimś dobo-
rowym towarzystwie. On wybrał pustynię, 
bo w tym miejscu można najbardziej od-
czuwać tęsknotę za Bogiem, zwłaszcza gdy 
ta pustynia jest wypalona przez promienie 
grzechu. Owszem wielbić Boga można 
wszędzie i na różnie sposoby, przychodząc 
do Kościoła, uczestnicząc we Mszy Św., na-
leżeć do jakiejś wspólnoty ale przyjaźń  
z Nim jest możliwa tylko w samotności i ci-
szy serca. Czy jest w Tobie taka pustynia,  
do której nikt nie ma dostępu oprócz Ciebie  
i Boga? 

 

Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Gdzie Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Wprawdzie zwyczaj obmywania 

rąk podczas liturgii eucharystycznej 

rozpowszechniony był od bardzo 

dawna, ale nigdy nie był on zamierzo-

ny w czysto praktycznym celu, żeby 

umyć ręce. Obrzęd ten ma znaczenie 

czysto symboliczne – przygotowania 

do modlitwy. Człowiek mający zamiar 

modlić się powinien być czysty, czyli 

oderwany od codzienności. Obmyj 

mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie  

z grzechu  mojego – takie słowa wypo-

wiada kapłan myjąc i wycierając ręce. 

Prawdziwa modlitwa jest czysta, czyli 

oderwana   od  codzienności.  Prawdą  

jest, że tylko przewodniczący Mszy 

Świętej obmywa ręce, ale czyni to tak-

że w twoim imieniu. Ty myjesz ręce 

razem z kapłanem. Jesteś tu i teraz,  

na modlitwie. Zostaw wszystkie swoje 

troski, zmartwienia, które zaprzątają  

ci głowę i oddaj się w całości Panu  

Bogu czas, który pozostał do końca 

Mszy Świętej.  

 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Wszystkich parafian, a szczególnie 

dzieci, zapraszamy na roraty – od po-

niedziałku do soboty o godz. 6:30. 

Przypominamy, że do końca stycznia 

nie będzie w dni powszednie Mszy Św. 

o godz. 19:00. 

2. Katecheza dla dorosłych w poniedzia-

łek, 12 XII o godz. 19.00. Temat spotka-

nia: „Świadkowie Bożego Narodzenia”. 

3. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory, 

rozpoczynające III Niedzielę Adwentu 

w sobotę, (10 XII) o godz. 19.00. 

4. W najbliższym tygodniu w czwartek 

(8 XII) w kalendarzu liturgicznym prze-

żywać będziemy Uroczystość Niepoka-

lanego Poczęcia NMP. Msze Święte  

w tym dniu o godz. 6.30, 8.00, 17.00, 

18.00, 19.00. 

5. Msze Święte w tym tygodniu: 

 W intencji dobroczyńców, podo-

piecznych i wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas - w poniedzia-

łek (5 XII) o godz. 18.00. Po Mszy 

Świętej spotkanie w sali parafialnej; 

 Msza Święta zbiorowa za zmar-

łych w czwartek (8 XII) o godz. 18:00. 

 Dla chorych i ich rodzin – w sobo-

tę (10 XII) o godz. 10:00. Po Mszy 

Świętej spotkanie w sali parafialnej; 

 Dla Rodziców po Stracie Dziecka -  

w sobotę (10 XII) o godz. 15:00. Po 

Mszy Świętej spotkanie w salce. 

6. Zapraszamy dzieci na wyjazd zimo-

wy od 21 do 28 stycznia do Ochotnicy 

Dolnej. W programie,  oprócz  jazdy  na  

nartach, zwiedzanie: Krakowa, Starego 

Sącza, Bochni i wiele innych atrakcji. 

Zapisy u ks. Adama do końca grudnia. 

7. Wolontariusze Parafialnego Zespółu 

Caritas w ramach ogólnopolskiej akcji 

"Tak, pomagam" w dniach 9-10 XII będą 

zbierali żywność w dużych sklepach 

osiedlowych. Żywność będzie przekaza-

na potrzebującym rodzinom przed Świę-

tami Bożego Narodzenia. 

Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Ca-

ritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-

ciom. 

Zapraszamy włączenia się w akcję 

„Tutka charytatywna”. Polega ona na 

wypełnieniu przez osoby chętne toreb 

żywnością (do 10 kg), by pomóc potrze-

bującym godnie przeżyć Święta. Torby 

można pobierać przy świecach. Torby  

z żywnością będą zbierane do 18 XII. 

8. Po Mszy Św. zbiórka do puszek  

na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Po-

lecamy ten cel Waszej ofiarności. 

9. Po Mszy świętej do nabycia prasa ka-

tolicka: Gość Niedzielny i Niedziela i biule-

tyn parafialny Ave Maria.  

Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego 

kościoła, śp.: Jerzego Klefas (l. 80 z ul. 

Pomorskiej), Antoniego Mikołajczyka  

(l. 71 z ul. Pomorskiej) i Wojciecha Łuka-

siaka (l. 47 z Baniana), których pożegnali-

śmy w tym tygodniu oraz zmarłych z na-

szych rodzin polećmy teraz Bożemu mi-

łosierdziu: wieczny odpoczynek racz  

im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  4 GRUDNIA  2016 r. – II Niedziela Adwentu 

6.30 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
8.00 Żywy Różaniec 
9.30 + Albin Sirocki w 5 rocznicę śmierci 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MBF dla Agnieszki i 
Andrzeja z okazji 40 i 45 urodzin 

12.30 ++ Antoni, Łucja, Stefan, Feliks 
14.00 ++ Stanisław Kwiatkowski w 7 rocznicę śmierci oraz dziadkowie z obojga stron 
18.00 + Irena Sapko w 10 rocznicę śmierci 
19.30 Za parafian 

 PONIEDZIAŁEK  5 GRUDNIA 2016 r. 

6.30 + Wiktoria Ochylska 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 
Caritas 
2) ++ Rodzice: Maria i Jan oraz brat Józef Myszko 

 WTOREK  6 GRUDNIA 2016 r.  

6.30 + Bronisław Kalinowski 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) ++ Bernarda (k) Bielecka w 16 rocznicę śmierci oraz Maria Kluska w 8 rocznicę 
śmierci 
2) ++ Zofia w 19 rocznicę śmierci oraz Jan 

 ŚRODA 7 GRUDNIA 2016 r.  

6.30 ++ Helena, Franciszek, Antoni 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) ++ Barbra i Helena Kamińskie  
2) ++ Joanna, Jan Gola oraz Genowefa Siwak 

 CZWARTEK  8 GRUDNIA 2016 r. – Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 O opiekę MBF w 9 rocznicę urodzin Mai 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

17.00 ++ Barbara, rodzice, dziadkowie, chrzestni z obojga stron 
18.00 Msza Święta zbiorowa za zmarłych 
19.00 ++ Zmarli mieszkańcy z ul. Subisława 23 r, s, p 

 PIĄTEK  9 GRUDNIA 2016 r.  

6.30 ++ Maciej, Tadeusz 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18:00 
1) ++ Rodzice: Marianna i Alojzy oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) ++ Rodzice: Anna i Anastazy oraz rodzeństwo 

 SOBOTA  10 GRUDNIA 2016 r.   

6.30 ++ Ewa i Janina 

8.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla An-
drzeja z rodziną 
2) + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) ++ Bronisław Kozieja w 2 rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron 
2) ++ Marian w 22 rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo  

 


