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14. – 20. 12. 2020 

III Niedziela Adwentu 

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. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 12. 2020 – św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY 
- Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 
błog. w int. Daniela Wójcik z ok. 30 r. ur., za żonę Anitę, syna Karola, 
rodziców, rodzeństwo, dziadków i całą rodzinę  
- Za + Jana Marszołek w kolejną rocznicę śm., za ++ rodzeństwo i rodziców 
oraz d.op. 

 Wtorek 15. 12. 2020 – Całodzienna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

7. 00 Za + Franciszka Hoffmann i za + żonę Gertrudę Hoffman 

18. 00 Do św. Anioła Stróża za Antoniego Czok z ok. 5 r. ur., za rodziców, 
rodzeństwo, dziadków i pradziadków 

 Środa 16. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  
- Za + ojca Józefa Matejka  
- Za ++ rodz. Franciszkę i Jana Piechota oraz za ++ z rodz. Piechota 

 Czwartek 17. 12. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do B.Op. MB Fatimskiej, św. Katarzyny z podz. za łaski. z pr. o zdrowie i 
Boże błog. w int. rodziny Sceplik 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii – Godzina 
Święta 

18. 00 RORATY   
- Za + Huberta Szywalski w 8 r. śm. i za ++ rodziców 

 Piątek 18. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  
- Za ++ Wiktorię i Maksymiliana Franczok, dwóch synów Alfonsa i Romana, 
za + córkę Anielę, za ++ z pokr. i d.op. 

 Sobota 19. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INENCJA ZBIORCZA  
- O wieczny pokój w dniu urodzin, za + Irenę  Figura oraz za Adę i jej 
rodziców w rocznicę śmierci  
- Za + Teresę Mika w I r. śm., za + męża Jana Mika i pokr.  
- Za + Lucję Chlebowski, ++ Zenona i Annę, za siostry i braci, rodziców z obu 
stron i d.op.  
- Za ++ rodz. Małgorzatę i Romana Michalski oraz za ++ z rodzin Miemiec – 
Michalski  
- Za ++ rodz. Edeltrautę i Otto Chudalla, ++ teściów Gabrielę i Alfonsa 
Wocławski, ++ dziadków Gebauer - Chudalla - Ochota - Wocławski, ++ z 
pokr. i d.op.  



- Za + męża Władysława Jezioro, za ++ rodziców i teściów  
- Za + Arkadiusza Podemskiego - od siostry Doroty z Wojtkiem  
- Za + Adama Noszczyńskiego w 30  dz. po śm., za + żonę Julię i d.op.  
- Za + matkę Irenę Kieljan w 8 r. śm., za + ojca Mieczysława, za ++ z rodz. 
Kieljan - Małecki - Warwas i d.op. 
- Dz. błag. do B.Op.MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Dariusza Czypek z ok 50 r. ur., za żonę Magdalenę, syna Dominika, za + Irenę 
Czypek w 2 r. śm. i za + Franciszka Czypek oraz d.op. 

 Niedziela 20. 12. 2020 – IV Niedziela Adwentu 
8. 00 Za ++ dziadków Janinę i Albina Curyl oraz ich trzech synów i za ++ z pokr. 

10. 30 Za żyjących dobrodziejów w pewnej intencji 

12. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Milenę Warwas, za rodz., dziadków i 
chrzestnych 

16. 00 Nieszpory adwentowe  

16. 30 Za + Józefa Kuczka w I r. śm. 
 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia od godz.17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele  

2. Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 RORATY z udziałem dzieci  

3. We wtorek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po 

rannej Mszy św. Porządek adoracji poszczególnych ulic znajduje się w gablotce  

4. Bóg zapłać za ogólnopolską zbiórkę do puszek na Kościół Wschodni. Wpłynęło 

635 zł.i 52 gr.  

5. W zakrystii można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny  

6. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

7. W dalszym ciągu życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego przeżycia 

tegorocznego Adwentu 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą 

nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie 

jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. 

«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, 

który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje 

swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni 

sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów». 

 



Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka 

jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. ducha nie gaście, 

proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. 

Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. 

Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i 

ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny 

jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona. 

 

Patron tygodnia: św. Jan od Krzyża 

Św. Jan od Krzyża, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła – Jan de Yepes urodził się 

w Fontiveros koło Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, tkacz, 

pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpił do karmelitów Podczas studiów w Salamance 

otrzymał święcenia kapłańskie (1566). Pokochawszy krzyż Chrystusa, nigdy nie 

przestał cierpieć. Był głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila w reformie zakonu. 

Spowiednik, mistrz nowicjatu, wystąpił z próbą zreformowania zakonu. W 1578 roku 

został aresztowany przez oponentów i osadzony na 9 miesięcy w więzieniu 

klasztornym. Traktowany jako buntownik dostępował wielu mistycznych łask. 

Poematy które wtedy powstały: „Pieśń duchowa”, „Noce ciemności”, należą do 

szczytów mistyki. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia 

wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Po ucieczce z zakonnego 

więzienia podjął dalszą reformę klasztorów. 

Umarł w Ubeda z 13 na 14 grudnia mając 49 lat. Pozostawił po sobie pisma prozą 

i wierszem, ukazujące jego duchowe doświadczenia oraz rozumienie mistyki od strony 

teologicznej. Jego relikwie znajdują się w kościele karmelitów w Segovii. 

Beatyfikowany w 1591 roku, kanonizowany w 1726. Pius XI ogłosił go doktorem 

Kościoła (1926). Jest patronem karmelitów bosych. 

W IKONOGRAFII św. Jan od Krzyża przedstawiany jest w habicie karmelitańskim. 

Jego atrybutami są: otwarta księga, krucyfiks, lilia, orzeł u jego stóp. 

Humor 

Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta blondynkę: 

- Chcesz krówkę? 

- Nie, dziękuje jestem wegetarianką! 

Rozmowa w pracy: 

- Moja żona jest cudowna. Wieczorem, gdy wracam z pracy, ona całuje mnie, pomaga 

się rozebrać, zdejmuje mi buty, zakłada kapcie i gumowe rękawiczki. 

- A po co gumowe rękawiczki? 

- Żeby wygodniej się myło naczynia. 


