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Sośnicowice, listopad/grudzień  2020.  
 

No nie mam krawata ale czy ja muszę wyjść? 
Czas przeżywanej pandemii zweryfikował trochę w naszej świadomości różnego typu spotkania, bale i uczty. 

Wprowadzono reżim sanitarny a z nim obowiązkowe maseczki, dobrze by mieć w torebce czy kieszeni środek 

dezynfekujący , limit osób i oczywiście odległości. My wolni ludzie nie jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni do 

takich restrykcji ale wobec dzisiaj podanej liczby zakażonych to nie ma co protestować trzeba temu po prostu się 

poddać.  

W przypowieści o królewskiej uczcie niemałą rolę odgrywają drzwi przez które wchodzimy aby celebrować 

zastawiony dla nas stół. 

Dla wierzących to będą bramy każdego kościoła. Wchodzimy niekiedy nawet nie wycierając dobrze butów na ucztę 

którą przygotował sam Bóg. Tu bowiem przeżywamy najważniejsze wydarzenia z naszego życia od jego początku po 

koniec. To może parę obrazków jak to nasze przeżywanie wygląda... 

Ślub, zawieranie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu także i pod względem logistycznym. 

Wymarzona sukienka i dopasowany garnitur, wystrój kościoła z wyłożonymi chusteczkami do ocierania łez, oprawa 

muzyczna, lista gości i to jak ich usadowić bo przecież wiadomo że ten koło tego absolutnie nie może 

siedzieć...I bywa że i zawierający małżeństwo pomimo przygotowania nie bardzo wiedzą co się tu dzieje, co 

celebrują..Oczywiście nie dotyczy to ogółu ale bywa coraz częściej...Fasada i nic więcej... 

Ale tymi samymi drzwiami wchodzi wiecznie sfrustrowany katolik pytający ciągle a po co to wszystko? Nie można 

prościej? W banku robi dokładnie wszystko według instrukcji no tu chodzi o mamonę ale w kościele przecież musi 

być luz i tyle... 

Opowiadał pewnie kapłan jak komuś musiał odmówić rozgrzeszenia. Czego to się nie nasłuchał...Dzisiaj księże 

kochany nie ma czasu na pobożność..robota i jeszcze raz robota..Niech mi ksiądz tu podpisze i po problemie a 

zresztą niech się w ogóle wielebny cieszy że tu przyszedłem....Parada! 

I próbuje potem człowiek jakoś ratować sytuację ale cóż z tego skoro ten po drugiej stronie i tak wie lepiej 

...i zawsze ma rację. 

Chrystus woła każdego z nas na swoją ucztę... W skrzynce na listy mamy zaproszenie które wypisuje własnymi 

rękami prosząc byśmy nie zawiedli...I co potem dzieje się z tym zaproszeniem... 

Można je zwykle zlekceważyć nawet nie otwierając koperty. Nie chce mi się i tyle co będę się tłumaczył.  

Ktoś inny zaraz pomiął papier i wrzucił do kosza. Nie dla mnie te zebrania..Do Niego? Nigdy... 

Inni przybyli chętnie ..Z szafy powyciągali najlepsze ubrania..mężczyźni założyli krawaty. A do ręki jeszcze mały 

prezent ot tak dla swojego Króla niech się ucieszy... 

I potem ci współcześni kombinatorzy którym kolejny raz udało się wśliznąć..trzeba skorzystać skoro zabawa 

i jedzenie są za darmo. 

Nigdy nic nie dali od siebie zawsze udało im się gdzieś wjechać conajmniej na plecach innych. Prezent? Szata 

godowa? Krawat? A przestań dzisiaj liczy się tylko spryt i cwaniactwo... 

A Pan zachęca nas dzisiaj do uczciwego podjęcia jego zaproszenia. Bóg chce byśmy za Nim zatęsknili ..Nie chce 

podpisanych kartek i tego całego blichtru chce naszej tęsknoty do Niego która zawsze ubiera się w najpiękniejszą 

szatę godową...Wyłapania wśród tysięcy głosów właśnie Jego bo to pozwala na otwarcie ciasnych horyzontów..I woła 

każdego kto przechodzi obok i zaprasza aby w sakramencie pokuty i zwykłym przepraszam obmyć godową szatę tę 

którą mamy od naszego chrztu. I nawet największy grzesznik ma zawsze szansę na jego 

miłosierdzie..a potem..a potem będzie sam usługiwał przy stole i nawet ocierał płynące ze szczęścia albo żalu ludzkie 

łzy. I przeminą wszystkie nasze szyldy, klamory, stragany, auta ,domy i pola ...zostanie z tego tylko marny proch. 

I staniemy tak przed drzwiami i Pan obejrzy naszą szatę tak nitka po nitce /przypominam chodzi o chrzcielną/ 

..i .oby była wtedy jak najbardziej czysta...bo inaczej...biada, strach i zgrzytanie zębów.. 

ps. Nie zapomnij zabrać też i krawata...może się przydać.. 

mg                                                                    /kazanie na XXVIII niedzielę u św.Jakuba Sośnicowice 11.10.2020 

 



 

St
ro

n
a2

 

08 listopada 

XXXII niedziela zwykła 
Mdr 6,12-16       1 Tes 4,13-18 

Ew   Mt 25,1-13 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 

przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne 

będzie do dziesięciu panien, które wzięły 

swoje lampy i wyszły na spotkanie 

oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, 

a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły 

lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami zabrały 

również oliwę w naczyniach. Gdy się 

oblubieniec opóźniał, zmorzone snem 

wszystkie 
  Życie każdego człowieka ukierunkowane 

jest na zrealizowanie swojego powołania, a tym 

samym doświadczenie szczęścia, które 

rozpoczyna się już na ziemi, a w całej pełni 

spełni się, gdy spotkamy Boga twarzą w twarz. 

Historia naszego życia jest ściśle wpisana w 

historię zbawienia. Nie znamy jednak  dnia ani 

godziny, w której zobaczymy Boga. Dla 

każdego z nas wezwaniem na ucztę będzie 

moment śmierci. Przybliżamy się nieuchronnie 

do tego spotkania. Dobrze, kiedy napełnia nas 

to radością, bo przecież idziemy na spotkanie 

Pana. Jednak samo życie nie powoduje 

automatycznie naszego wzrostu, rozwoju 

i zbawienia. Dokonuje się to wtedy, gdy 

słuchamy Słowa Bożego i wprowadzamy je 

w życie!  Rozsądne panny z ewangelicznej 

przypowieści zaopatrzyły się w wystarczającą 

ilość oliwy, dzięki czemu mogły oczekiwać 

przyjścia Pana, wyjść Mu na spotkanie i wejść 

na ucztę weselną. Nierozsądne, miały na 

wszystko czas, zamiast oczekiwać i wyjść na 

spotkanie odeszły szukać oliwy. Zajęte 

ważniejszymi sprawami spóźniły się na 

spotkanie z Panem i usłyszały słowa: Nie znam 

was. Gdyby ta odpowiedź dotyczyła tylko 

jakiegoś spotkania czy przyjęcia, może nie 

warto byłoby nad nią się zatrzymywać, ale 

dotyczy wieczności. W ten sposób Jezus 

uwrażliwia nas na wagę chwili obecnej, bowiem 

od niej zależy zbawienie wieczne. Panien 

rozsądnych i nierozsądnych jest tyle samo. 

Mądrości i głupoty jest więc we mnie po równo. 

Ode mnie zależy, ku czemu zwrócę moje serce, 

za czym podążę. 

 
       Jezu, pragnę, aby moje życie przez 

konkretne czyny miłości było oczekiwaniem 

na Ciebie i ciągłą gotowością spotkania 

Ciebie, Oblubieńca 

                                                                                                                                                         

(M.W.)                                                                                                                                                

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek    02.11.2020.. r. 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

 

800    Za ++ Polecanych w wypominkach 

1630    Różaniec o pokój na świecie 

1700    Za ++ polecanych w wypominkach  

 Za + Jana Garbacz w kol. R. śm.  

 Z ok. 60-tych ur. W rodz. Garbacz 
 

Wtorek   03.11.2020.. r. 
 

630   Za + Piotra Cieślok – od brata Adama z żoną 

i dziećmi 
 

Środa   04.11.2020 r.  
św. Karola Boromeusza, biskupa 

 

 630     ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
    

Czwartek  05.11.2020r. 
 

630     Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, Elżbietę 

i Franciszka Foit  

1700     Za + ojca Ernesta Cieślok na pam. ur. 
 

Piątek  06.11.2020r. 
 

630       Za ++ Alfonsa Woźniczka, Marię i Franciszka 

Mika na pam. ur. 

1700     Za + ojca Rudolfa Wittek na pam. ur. 
 

Sobota    07.11.2020 r. 
 

630     
………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700 Za + męża Ludwika Szczepanek na pam. kol. r. śm 
, 

Niedziela    08.11.2020 r.   
XXXII  Niedziela Zwykła  

 

730(N Za + męża Ewalda Ludwig w kol. r. śm. 
 

930   Za + męża Emila Gorgoń, ++ rodz. Franik, brata 

Erwina, bratową Adelę 
  

1100 Za ++ rodz. Erykę i Ernesta Frania 
 

1215 Msza roczna i chrzcielna 
 

1600    Różaniec za zmarłych 

 

1700 Za + matkę Gertrudę Janota w 5 r. śm. 

++ z rodz. Janota i Wodok 
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XXXIII niedziela zwykła 
Prz 31,10-13.19-0.30-31   1 Tes 5,1-6 

Ew   Mt 25,14-30 
….„Pewien człowiek, mając się udać 

w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał 

im swój majątek. Jednemu dał pięć 

talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 

każdemu według jego zdolności, i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, 

poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 

pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; 

on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 

który otrzymał jeden, poszedł 

i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego 

pana . ... 

W ewangelicznej przypowieści każda 

z osób otrzymuje od właściciela część 

majątku. Uderza zróżnicowany podział, ale 

przecież nawet ten, który otrzymał jeden 

talent, nie otrzymał mało. Właściciel po 

przekazaniu majątku wyjeżdża. Jest to obraz 

Boga – Dawcy talentów – który każdego 

człowieka obdarza hojnie swoimi darami, 

a nadto ufa, że ten dobrze wykorzysta 

otrzymane dobro. Bóg daje każdemu 

człowiekowi czas na swobodne użytkowanie 

otrzymanych darów. My jednak często zamiast 

dostrzec dobroć Dawcy zatrzymujemy się na 

majątku i porównaniach, kto więcej otrzymał. 

Czy potrafię docenić zaufanie Boga i ucieszyć 

się otrzymanymi talentami? Słudzy, którzy 

otrzymali po pięć i po dwa talenty, puścili je 

w obieg i zyskali pochwałę właściciela. Nie 

zrobili jednak nic nadzwyczajnego. Choć byli 

wierni w niewielu rzeczach, to jednak znajdują 

uznanie w oczach właściciela. To oznacza, że 

mogli zyskać jeszcze więcej, gdyby byli 

bardziej zaangażowani i bardziej twórczy. Jak 

wielkie są możliwości tkwiące w człowieku. 

Sługa zły natomiast nie roztrwonił majątku na 

własne przyjemności. On tylko poddał się 

lękowi i nic nie zrobił. Był bierny, obojętny. Dla 

Boga obojętność jest gorsza niż bunt, bo 

człowiek zbuntowany o coś zabiega, o coś 

walczy i może łatwiej się nawrócić niż ten 

obojętny. A jakim sługą ja jestem? 

Użytkowanie talentów staje się więc 

podstawą do ostatecznej oceny wartości życia. 

Nie słowa, przekonania, ale konkretne czyny. 

Jaki będzie osąd Boży wobec mnie? 

 
Jezu, dziękuję Ci, że obdarzając mnie, 

uczysz mnie także wierności, 

odpowiedzialności i radości. 

. (M.W.)                                                                                                                                                

 

Poniedziałek    09.11.2020 r. 
 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  Za + Marię Kubieniec na pam. III r. śm.  

 Za ++ Jana i Marię Honysz  

 Za + matkę Otylię Drost na pam. ur., ojca Waltra 

w kol. R. śm. 

 Za + Norberta Szepe w 30 dzień po śm. 

 Za + Edeltraudę Sosna 
 

Wtorek   10.11.2020 r. 
Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

 

630  
Za ++ Stefanię i Józefa Piecha  

 

Środa   11.11.2020r. 
Św. Marcina z Tours, biskupa 

 

630  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
 

Czwartek  12.11.2020 r. 
Św. Józefa, biskupa i męczennika 

 

1700
  Za + siostrę Anetę Nowak 

 

Piątek  13.11.2020r. 
Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

pierwszych męczenników Polski 
 

630 ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700
  Za + Bonifacego Lerka w 30 dzień po śm. 

 

Sobota    14.11.2020 r. 
 

630 Za + Piotra Cieślok – od rodziny Jawor z Zabrza  

1700
 Za + ojca Józefa Złotoś 

 

Niedziela    15.11.2020 r.  
XXXIII  Niedziela Zwykła  

 

730(P Za ++ rodz. Martę i Amanda Sachnik, + syna 

Józefa 
 

930   Do Bożej Opatrzn. z podz. za otrzymane łaski 

z prośbą o błog. Boże w int. Małgorzaty i 

Mariusza Cyran z ok. 10-tej r. ślubu i o Boże 

błog. dla rodz. 
 

1100 W int. Justyny i Michała z ok. ur. 
 

1600    Różaniec za zmarłych 

  

1700 Za + ojca Jana Szydło na pam. ur. 
. 

 

KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17     1 Kor 15,20-26,28 

Ew   Mt 25,31-46 

 
  …. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 

narody, a On oddzieli jednych od drugich, 

jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 

postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po 

prawej stronie: …Bo byłem głodny, 

a daliście Mi jeść;  byłem spragniony, 

a daliście Mi pić;… 
Jezus chce żyć w sercach ludzi; i nikt nie 

jest wyłączony z Jego miłości, a każdy 

człowiek godny jest Jego miłosierdzia i uwagi. 

Służebna posługa świadczona ludziom jest 

zawsze posługą okazaną także Jemu samemu. 

Kiedy zwracamy się do ludzi w geście dobroci 

i miłosierdzia, to zawsze kierujemy to też i do 

Niego. Gdy wszystko znajdzie już wypełnienie 

na końcu naszej drogi życia, zanim rozpocznie 

się nasza wieczność, Zmartwychwstały Pan 

zada nam pytanie o miłość, zwłaszcza 

świadczoną wykluczonym i ubogim. 

Jezus ukrzyżowany – wspominany dziś 

w liturgii Kościoła Król i Pan Wszechświata – 

doświadczył na sobie cierpienia, głodu, nagości, 

samotności... Ewangelia w dzisiejszą 

uroczystość zaprasza nas do rachunku 

sumienia z czynów miłosierdzia i każe nam 

spojrzeć na Jezusa, jako na Sędziego, którego 

sprawiedliwy sąd ujawni wszystkie nasze 

ukryte czyny i gesty miłości lub odsłoni ich 

brak. Znakiem naszej wierności Chrystusowi 

będą nie słowa, lecz czyny! Liczyć będzie się 

tylko to, co zrobiliśmy dobrego, ale zdamy 

sprawę i z tego, co zaniedbaliśmy. Okaże się, 

jak służyliśmy Jezusowi w bliźnich i czy oni 

rozpoznali w nas Chrystusa.  Żyjąc na ziemi, 

spotykamy Chrystusa, jako Dobrego Pasterza, 

a On przypomina nam, abyśmy nie stali się 

obojętni na potrzeby bliźnich i nie popadli 

w grzech znieczulicy. Królowanie Chrystusa 

trzeba więc urzeczywistniać już tu na ziemi 

poprzez naszą ofiarną służbę bliźnim, walkę ze 

złem, grzechem, cierpieniem i nędzą. W ten 

sposób On przemieni nasze serce i świat. 

 
 Jezu, daj mi, proszę, nowe oczy i serce, 

abym w drugim człowieku, szczególnie 

potrzebującym, widział Ciebie 

                                                                                                                                                             
(M.W.)                                                                                                                                                

 

 

Poniedziałek    16.11.2020 r. 
Św. Małgorzaty Szkockiej 

 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

 

Wtorek   17.11.2020r. 
Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

 

630  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
  

Środa   18.11.2020 r.  
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

 

630  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
 

Czwartek  19.11.2020 r. 
 Bł. Salomei, zakonnicy 

 

1700 Za ++ Józefa i Jadwigę Ludwig na pam. kol. r. śm.  
 

Piątek  20.11.2020 r. 
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

 

630 Za + męża Edmunda, ++ rodziców i teściów 

1700 Za ++ Marcina Czech, ++ dziadków 
 

Sobota    21.11.2020 r. 
Ofiarowanie NMP 

 

630 ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700
 Za + syna Roberta Wietschorke na pam. ur. 

 

Niedziela    22.11.2020 r.  
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

 

730(P) Za + matkę Gertrudę Kijas na pam. ur. 
 

930   Za + męża Dietmara Wolke na pam. kol. r. śm. 
  

1100 Za ++ Marię i Tomasza Mainka 

 

1600    Różaniec za zmarłych 

 

1700 Za + Annę Dreja 
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I niedziela Adwentu 

 
Iz 63,16b-17.19b;4,2-7   1 Kor 1, 3-9 

Ew   Mk 13,33-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 

czas ten nadejdzie…. Czuwajcie więc, bo nie 

wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 

z wieczora czy o północy, czy o pianiu 

kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 

przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz 

co wam mówię, do wszystkich mówię: 

Czuwajcie!».                                                                                                  

 
            Długie oczekiwanie osłabia czujność. 

Codzienność przysłania to, co nie mieści się 

w granicach horyzontu tygodni, miesięcy czy 

kilku lat. Wieczność? Przypominamy sobie 

o niej zwykle w obliczu śmierci kogoś dla nas 

ważnego. Powtórne przyjście Pana? To domena 

wiary. Można czasem o tym nie pamiętać, nie 

myśleć. Tyle przecież jest do 

zrobienia. Przyjście Pana w najmniej 

oczekiwanym momencie niepokoi szczególnie 

tych, którzy chcą mieć pod kontrolą wszystko 

lub prawie wszystko, co ich dotyczy. Trudno 

zrezygnować z władzy nad rzeczywistością, 

a przecież i tak jest ona pozorna. 

Niespodziewane wydarzenia odbierają pokój 

zbudowany na sobie .Czuwanie nie jest tylko 

czekaniem. Zawiera w sobie gotowość na to, co 

ma przyjść i się wypełnić. Czy jestem gotowy 

na podsumowanie mojego życia? Czy raczej 

wciąż mam wiele spraw do dokończenia? 

Czuwanie jest znakiem uznania Boga za Pana 

mojego życia, który ma nad nim władzę. Jest 

podporządkowaniem wszystkiego tej 

nadrzędnej więzi. Czuwanie zakłada zaufanie 

do Tego, Który Ma Przyjść.  Czuwanie 

uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie 

Bożego działania w nas i pośród nas. Dewiza 

wielu świętych może się stać również dla nas 

inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na 

całe życie: „Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień 

był twoim ostatnim dniem życia”. 

 

 
Jezu, pośród chaosu i pośpiechu  tego 

świata oczekuję na Ciebie z sercem 

uważnym i czuwającym.                                                                                                                                                               

 
(M.W.)                                                                                                                                                

 

 

 

 

Poniedziałek    23.11.2020 r. 
Św. Klemensa I, papieża i męczennika 

 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

 

Wtorek   24.11.2020 r.  
Św. Męczenników Andrzeja Dung-Laca, prezbitera 

i Towarzyszy 

 

630  
 Za + Henrykę Banasik – od rodziny Krzysztofa 

i Moniki 
 

Środa    25.11.2020.. r. 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 

i męczennicy 

 

630
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

 

Czwartek  26.11.2020r. 
Bł. Jakuba Alberionego, prezbitera 

 

1700 Za + Jadwigę Gwiazda na pam. kol. r. śm. 
 

Piątek  27.11.2020 r. 
 

630
 

………………………………………………………………………………….………………………………………………,.. 

1700 Za + Jana Kijas w kol. r. śm., 
 

Sobota    28.11.2020r. 
Bł. Marii Heleny Stollenwerk 

 

630
  

………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700
 Za + Karola Sosna, ++ rodz. i teściów 

 

Niedziela    29.11.2020 r.  
I Niedziela Adwentu 

 

730(P) Za ++ rodz. Wilhelma i Martę Michalik, 

Franciszka i Łucję Franik 
 

930   Za + Gerarda Frystackiego, + Marię Oleszowski 
 

1100 Z ok. 60-tych urodzin Edyty Biadacz 

 

1600    Różaniec za zmarłych 

 

1700 
………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
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Poniedziałek    30.11.2020 r. 
św. Andrzeja Apostoła 

 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  Za + Czesława Wąsik 

 

Wtorek   01.12.2020 r. 
 

630  
Za + Matkę Marię Dymek 

1700 ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
  
Środa   02.12.2020r.  

 

630  
Za + Piotra Cieślok – od rodziny Kuraś  

1700 ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
 

Czwartek  03.12.2020 r. 
Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

 

630  Za ++ rodziców Dreja 

1700 
Za + Józefa Smudę w kol. r. śm. 

 

Piątek  04.12.2020 r. 
Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera 

 

630  …………………………………………………………………………………….…………… 

1000  W int. Górników 

1700  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1900  Roraty dla dorosłych 
 

Sobota    05.12.2020 r. 
 

630
  W int. 90-tych urodzin, z podz. Za otrzym. Łaski 

z prośbą o zdrowie w rodzinie i błog. Boże dla 

Horsta Czech 

1700
 Za + Krystynę Mazurkiewicz z ok. 5-tej r. śm. 

 

Niedziela    06.12.2020 r. 
II Niedziela Adwentu 

 

730(N) O zdrowie w rodzinie 
 

930  Za ++ Annę i Wilhelma Matysik, ++ Jadwigę 

i Wilhelma Wilczek, ++ Marię i Jana Hanisz  
 

1100 Za + Brygidę Sołtysek                          
 

1215  Msza roczna i chrzcielna  
 

1700 Za ++ rodziców Adelajdę i Jerzego Jarzyna w 34 

r. śm. Ojca, + siostrę Helenę, dziadków z obu 

stron, ++ z pokr. 
 

 KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        
 

  

 

 

06 grudnia 

II niedziela Adwentu 
Iż 40,1-5.9-11      2 P 3,8-14 

Ew   Mk 1,1-8 

   Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym. 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 ścieżki dla Niego”. 

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 

chrzest nawrócenia na odpuszczenie 

grzechów. … 

         Przed przyjściem Mesjasza ostatnim 

„ogniwem” przygotowującym był Jan 

Chrzciciel – prorok, który stoi na progu 

przeszłości i przyszłości. Apostoł pragnący 

otworzyć wszystkich na przyjęcie Tego, który 

zawsze przybywa i oczekuje na przyjęcie. Do 

Jana ciągnęła cała kraina judzka oraz wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy. W jego słowach, ale 

również w świadectwie życia odnajdywali 

zaproszenie do nawrócenia, do zmiany życia. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany wokół bioder, a żywił się szarańczą 

i miodem leśnym. W ten sposób starał się 

uwiarygodnić swoją naukę, ale też nie 

koncentrować na sobie uwagi słuchaczy. 

W postawie Jana Chrzciciela odkrywamy 

podpowiedź, jak znaleźć odpowiedzi na 

najbardziej palące pytania, gdzie znaleźć siły, 

aby uzyskane odpowiedzi wprowadzić w życie. 

Cechą charakterystyczną w jego postawie była 

zgoda na swoje miejsce i rolę, którą miał 

wypełnić w historii. Potrafił przyjąć 

i zadowolić się  tym, że bezpośrednio 

zapowiadał przyjście Mesjasza – Syna Bożego. 

Wobec narastającej każdego dnia 

popularności, zwiększającej się liczby 

uczniów, nacisków ze strony otoczenia potrafił 

pokornie i bez cienia dwuznaczności jasno 

zadeklarować: ja nie jestem tym, na kogo 

czekacie idzie za Mną mocniejszy ode mnie... 

Pokora to prawda o sobie i świecie, o tym, że 

jestem stworzony na obraz i podobieństwo 

samego Boga, do którego mogę wołać Abba – 

Ojcze. Gdy o tym zapominam, łatwo staję się 

właścicielem życia, powołania, rodziny, dzieci, 

pracy, wyglądu, pieniędzy, własności, wieku, 

sprawności... Staję się po prostu kimś 

nieprawdziwym. 

Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie 

naszego zbawienia. Niech chrzest, który 

dał nam nowe życie, będzie dla nas 

nieustannie źródłem naszego 

chrześcijańskiego życia.                                                                                                           
(M.W.)                                                                                                                                                
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13 grudnia 

III niedziela Adwentu 
Iż 61, 1-2a.10-11      1 Tes 5,1-24 

Ew   J 1,6-8.19-28 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – 

Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. … 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…  

              Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, 

jak ważne jest to, aby znać prawdę o sobie 

samym. Często chcemy uchodzić za kogoś, kim 

nie jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy 

w ten sposób coś zyskać lub najzwyczajniej 

poczuć się lepiej, jak ktoś ważniejszy czy 

piękniejszy. Nie jest to jednak droga, która 

może wnieść dobro w nasze życie. Nikt nie 

każe nam obnosić się z własnymi słabościami 

czy ograniczeniami. Mamy prawo do tego, aby 

zostały uszanowane. Jednakże przed Bogiem 

i sobą musimy znać prawdę o sobie samych, 

o tym, kim jesteśmy i w jakim miejscu naszego 

życia się znajdujemy. 

          Człowiek w swoim wymiarze duchowym, 

często stawia  pytania, które przekraczają 

codzienne potrzeby bytowe. Pyta zatem o cel 

swojego życia, o sens tego, co robi i co go 

spotyka. Może oczywiście pogrążyć się 

w zwykłych, prozaicznych sprawach czy też 

zagłuszać te pytania przez szukanie coraz to 

nowych rozrywek, ale całkiem nie jest w stanie  

uciec od siebie i swej natury . Wśród tych 

pytań pojawia się także pytanie o Boga. Jan 

Chrzciciel, udzielając odpowiedzi pytającym, 

ukazuje swoją szczególną rolę w Bożym planie. 

Nie jest oczekiwanym Mesjaszem, ale – jak 

podkreśla – nie jest także ani Eliaszem, ani 

jednym z proroków. Jego rola polega na tym, 

że jest on poprzednikiem Mesjasza i ma Go 

jedynie wskazać. Jest to rola świadka,  

zapowiadającego przybycie Pana. Jan wie kim 

jest, i nie usiłuje ukazywać się innym, ani 

podszywać pod samego Mesjasza. Nie 

zatrzymuje także na sobie uwagi.  Uznanie 

prawdy o sobie nie jest zapewne proste, ale 

zaowocuje tym, że budować będziemy na 

stabilnym fundamencie, którego gwarantem 

jest ten, który sam jest Prawdą.  

   Jezu, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 

Obdarz nas łaską stanięcia w prawdzie 

przed Tobą i nami samymi, aby mogła ona 

przemieniać i kształtować nas od wewnątrz. 

(M.W.)                                                                                                                                                

 

Poniedziałek    07.12.2020 r. 
Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

 

1630
  Różaniec o pokój na świecie 

1700
  Za + Helmuta Cieślok na pam. Urodzin  

 W int. Członków Róży św. Barbary 
  

Wtorek   08.12.2020 r.  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 

630  
 W int. III zakonu 

1700 ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 
 

Środa    09.12.2020 r. 
Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzina 

 

630  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700 Za + męża Gerarda Cieślok na pam. II r. śm.  
 

Czwartek  10.12.2020 r. 
 

630
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700 Za ++ Huberta i Gertrudę Piechaczek 
 

Piątek  11.12.2020 r. 
Św. Damazego I, papieża 

 

1700
 Za + Helmuta Wenzel  

1900 Roraty dla dorosłych.. 
 

Sobota    12.12.2020 r. 
NMP z Guadalupe 

 

630
  

………………………………………………………………………………….………………………………………………, 

1700
 Za + Mariana Prykan na pam. kol. R. śm. 

 

Niedziela    13.12.2020 r.  
III Niedziela Adwentu 

 

730(P) Za + rodziców Łucję i Franciszka Franik, Martę 

i Wilhelma Michalik  
 

930   Z ok. 80-tych urodzin Alfreda Cichoń  
 

1100 Za + Christopha Mathias 
 

1700 Z ok. 2 r. śm. Syna Wojciecha Czechmann.. 
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Listopad  
 
Pandemia nie odpuszcza, wręcz nasila się z każdym dniem… Osiem trudnych  miesięcy 
za nami, a ile jeszcze przed? Myślał nie jeden z nas,  że „nas tragedia ominie”… 
niestety… coraz mocniej zawęża się pętla wokół i w każdej chwili może dotknąć Ciebie 
i mnie…  
Listopad – jakże inny niż wszystkie…  

 
Listopad… 

Kolejny dzień szary, zimny i ponury, 
ciężarem wilgoci przygnieciony z góry, 
nagie w sadzie drzewa, zaorane pola, 

uschnięte badyle polnego kąkola. 
 

I cisza, nad którą miarowo deszcz płacze, 
a w piersi się dziwny lęk jakiś kołacze, 

nie ujrzysz owada, ni muchy ni pszczoły, 
głosu nie usłyszysz piewcy ptasiej szkoły. 

 
Jedynie po niebie z czarnymi skrzydłami, 

płyną chmary kruków z siostrami wronami, 
kracząc złowróżbnie grozę potęgują, 
o nadejściu zimy strasznej prorokują. 

 
To jedyny miesiąc, którego nie lubię, 

zawsze w listopadzie spokój serca gubię… 
Autor: M.N. 

 
Sam miesiąc kojarzył mi się zawsze  z szarością, pluchą, chłodem, zawieruchą, 
złowieszczymi, czarnymi ptakami na niebie…  ze smutkiem, przemijaniem i zadumą… 
Podobnie jak w powyższym wierszu… 
A tu, dochodzą jeszcze  zatrważające informacje, z każdym dniem coraz gorsze, na które 
nie ma rady… 
I jak tu funkcjonować? Jak żyć kiedy jutro niepewne?  
Listopad – miesiącem mogił…  
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Patrząc na grób, myślę sobie „Szczęściarzu tak wiele Cię trosk ominęło, wierzę, że tam 
gdzie jesteś jest Ci po prostu lepiej, lżej, a jeśli nie, to ofiaruję modlitwę za Ciebie”.   
Pomimo pandemii nie powinniśmy zapomnieć o naszych zmarłych… ofiarujmy im swoją 
modlitwę…  
Pokoju w sercu wszystkim życzę…  

Roxana Cieślok 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                                                                          

 
   

  

 

       Intencje   Róż    Różańcowych 

 

             

 

 

 

 

Listopad    -      W intencji ++ Członków żywego Różańca i   dusze czyśćcu 

cierpiące 

 

Grudzień  

  

 -        Z podziękowaniem za mijający rok 
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Ogłoszenia: 
 

1. W poniedziałek w Dzień Zaduszny msze św. o godz. 800, 1700  za zmarłych 

polecanych w wypominkach. 

2. W pierwszy piątek miesiąca listopada i grudnia adoracja od godz. 1500. Okazja 

do spowiedzi św. od godz. 1600.  

3. W niedziele: 8, 15, 22, 29, listopada o godz. 1600 różaniec za zmarłych. 

4. 29.listopada pierwsza niedziela Adwentu. Msza św. roratnia odprawiana będzie 

codziennie o godz. 1700, a w soboty o godz. 630 .   

5. 4 grudnia (piątek) o godz. 1000 msza św. w intencji górników.  

6. Roraty dla dorosłych odprawione zostaną 4, 11 i 18 grudnia o godz. 1900. 

7. 8 grudnia (wtorek) – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny – msze 

św. o godz. 630 i o godz. 1700
 

 

 

 

Redakcja: ks. Marcin Gajda, Roksana Cieślok, , Barbara Ludwig, Monika Wolke 
Brygida Hosz. Sabina Sołtysek,  

 

Adres: glosswjakuba @op. pl    

 

 

 

 


