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Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u pro-

roka 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 nawró-

cenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jor-

dan, 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 Świę-

tym». 

I czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85 

II czytanie: 2 P 3, 8-14; Ewangelia: Łk 3, 4c-6 

W dzisiejszej Ewangelii s więty Marek us wiadamia nam bardzo mocno, z e 

jest ona Ewangelią Jezusa Chrystusa, Syna Boz ego. A zapowiedziany przez 



W dzisiejszej perykopie Ś więty Marek ukazuje nam, jaki był Początek 

Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Początek głoszenia Dobrej Nowiny 

o zbawieniu. Jan Chrzciciel głosił, z e bliskie jest Kro lestwo Niebieskie i wzy-

wał do nawracania się wszystkich, kto rzy tłumnie przychodzili nad Jordan. 

Udzielał on chrztu na odpuszczenie grzecho w. Mo wił tez , z e „idzie za mną 

mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien (…) rozwiązać rzemyk u Jego san-

dałów”. Jan wskazywał, z e nadszedł czas zmiany mys lenia i postępowania. 

Dał s wiadectwo, z e Mesjasz jest blisko. Od Jana Chrzciciela moz emy uczyc  się 

postawy pokornych ambasadoro w Jezusa. To wezwanie do przemiany serca, 

oczyszczenia z grzecho w i zawierzenia Bogu jest aktualne szczego lnie w dzi-

siejszym s wiecie. Obecne, nowoczesne trendy starają się zacierac  granice 

dobra i zła, przez co ludzie są zdezorientowani, gubią się, błądzą. Trzeba na-

prawdę bardzo pragnąc  poznawac  prawdę, aby nie dac  się uwies c  złu. Po-

trzeba takich proroko w, kto rzy na wzo r Jana Chrzciciela, potępialiby zło 

i ostrzegali przed tym co niszczy i zabija. Dzis  twarde stanowisko moralne, 

wiernos c  Boz ym przykazaniom, przedstawiane jest jako atak na wolny i tole-

rancyjny s wiat. W tym s wiecie waz ne są ambicje, awans społeczny i mate-

rialny, kariera, pozycja i przyjemnos ci tego s wiata. Prostowanie s ciez ek Pan -

skich to trudne zadanie w dzisiejszych czasach. Dlatego potrzebna jest zde-

cydowana postawa chrzes cijan ska w z yciu codziennym, postawienie Boga 

proroko w Jan Chrzciciel wzywa: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Nie-

go ścieżki. Czas Adwentu każe nam się wnikliwie wsłuchać w te słowa. To nie 

ludzką naukę, ale Boz e przesłanie zapisali i przekazali nam uczniowie Jezusa. 

Dlatego kaz de słowo w nim zawarte jest waz ne i czegos  nas uczy, do czegos  

wzywa. Bo g od zawsze miał dla człowieka plan, kto ry prowadzi do szczęs cia. 

Ale z le wykorzystana wolnos c  powoduje, z e gubimy drogę, popełniamy błę-

dy, a czasem nawet pro bujemy siebie samych postawic  w miejsce Boga. Śto-

jące przed nami następne tygodnie Adwentu są kolejny raz czasem, kto ry jest 

nam dany, aby pochylic  się nad Boz ym Śłowem, głęboko zanurzyc  się w Eu-

charystii, pokornie stanąc  w prawdzie o sobie i powro cic  na drogę, kto rą wy-

znaczył nam nasz najlepszy Ojciec. I nie waz ne jaki jest s wiat, jacy są ludzie 

woko ł nas, co nieustannie przekazują nam wszechobecne media; musimy is c  

za głosem Chrystusa, kto rego kiedys  ujrzymy twarzą w Twarz, gdyz  wszyscy 

ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Panie, pomo z  nam, na nadchodzący czas s więtowania Twoich urodzin na 

ziemi, dobrze przygotowac  nie tylko domy i stoły, ale przede wszystkim na-

sze serca, juz  przeciez  ochrzczone Duchem Ś więtym. 



...I NIE TYLKO 

Oczekujemy Twego przyjścia w chwale 

Pragnę się zatrzymac  nad tres cią prefacji. Jest to modlitwa, kto ra rozpo-

czyna się we Mszy Ś więtej od sło w: „W go rę serca! Dzięki składajmy Panu 

Bogu naszemu”. Eucharystia jest dziękczynieniem, a prefacja podaje gło wny 

powo d tego dziękczynienia, kto re w danym dniu roku liturgicznego Kos cio ł 

kieruje do Boga. 

W obecnym mszale, wydanym po soborze watykan skim II, mamy prawie 

sto ro z nych prefacji. W oparciu o niekto re z nich spro bujemy dojrzec  bogac-

two daro w, za kto re cały Kos cio ł i my przy ołtarzu dziękujemy Panu Bogu. 

Dzis  nasza refleksja dotyczy pierwszej prefacji adwentowej. Oto jej tres c : 

Śkładamy dziękczynienie, Panie, Ojcze Ś więty, Wszechmogący wieczny 

Boz e, Tobie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyj-

s cie w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otwo-

rzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej 

chwały, aby nam udzielic  obiecanych daro w, kto rych, czuwając, z ufnos cią 

oczekujemy. 

Dziękujmy zatem Panu Bogu za pierwsze przyjs cie Jego Śyna. To było naj-

waz niejsze wydarzenie nie tylko w dziejach ludzkos ci, ale i całego kosmosu. 

Wro cimy do niego w oparciu o prefację z okresu Boz ego Narodzenia. Ale juz  

dzis , w czasie Adwentu, wspominamy to pierwsze przyjs cie i dziękujemy za 

nie Bogu. 

Dziękujemy ro wniez  Ojcu za odwieczny plan jego zabawienia. Bo g bowiem 

realizuje w dziejach ziemi, ludzkos ci i kosmosu swo j własny plan, kto ry 

zmierza do uszczęs liwienia wielu stworzen , a ws ro d nich szczego lnie czło-

wieka. 

Poniewaz  Bo g Ojciec posiada mądry plan, to nikt nie zdoła Mu go pokrzy-

z owac . Plan zostanie zrealizowany, plan mądros ci i plan szczęs cia. Objawie-

nie odsłania nam rąbek tajemnicy tego planu, a siły zła nieustannie zmierzają 

do jego zniszczenia. Tymczasem Ojciec Niebieski, szanując wolnos c  swoich 

stworzen , i tak – mimo ciągłych atako w na swo j odwieczny plan – realizuje 

go z dnia na dzien , z godziny na godzinę. To powinno wypełnic  nasze serca 

pokojem. 

w centrum tego z ycia i wiernos c  Jego Śłowu. 

Panie! Proszę o odwagę i pokorę s w. Jana Chrzciciela, o dar skruchy i na-

dzieję oczekiwania, z e nadchodzisz. Ty Jestes  Dobrą Nowiną! Amen!  



Plany polityko w, ekonomisto w, tych, kto rzy programują z ycie społeczne 

i kulturowe, to wszystko na tle plano w Boga jest jedynie przejs ciowym wy-

darzeniem, dzis  często dywersyjnym wobec plano w Boga. My jednak pamię-

tamy, z e tylko wspo łpraca z Bogiem i realizowanie Jego planu są stwo rcze. 

Wszystkie inne plany, znamy to z historii, rozsypały się w gruzy. 

W czasie Adwentu Kos cio ł dziękuje Bogu za ten odwieczny plan, do kto re-

go mamy wgląd. 

Dziękujemy dzis  ro wniez  za to, z e Śyn Boga otworzył nam drogę do wiecz-

nego zbawienia. Czy moz e byc  większa rados c  niz  miec  pewnos c  drogi wio-

dącej do prawdziwego szczęs cia? Jest to droga z ziemi do nieba. Rano wstaję 

i wiem, z e do wieczora mam przed sobą jeszcze jeden kro tki odcinek tej dro-

gi, a ona prowadzi w stronę Ojca Niebieskiego. Pewnos c  drogi i pewnos c  celu 

pozwalają nam odkryc  sens naszego z ycia. 

Jakz e moz na nie dziękowac  Chrystusowi za to odsłonięcie prawdy, z e z ycie 

jest drogą wiodącą do szczęs cia. Jeszcze nie jest samym szczęs ciem, jest jed-

nak drogą do szczęs cia. Ale za znalezienie się na tej drodze trzeba dziękowac  

zawsze i wszędzie. 

I jest jeszcze podany trzeci powo d dziękczynienia. W hymnie dziękczyn-

nym, jakim jest prefacja adwentowa, składamy dziękczynienie za pewnos c , 

kto rą Śyn Boga zostawił ludziom wierzącym, z e On ponownie przyjdzie, ale 

juz  nie w ukryciu jako niemowlę bądz  jako cies la z Nazaretu, jako nauczyciel 

lub skazaniec, lecz przyjdzie spowity w boską chwałę. 

On przyjdzie do nas i przyjdzie po nas, aby udzielic  nam szczęs cia wieczne-

go. To powto rne przyjs cie Śyna Boz ego mobilizuje nasze siły. Oczekiwanie na 

spotkanie z Jezusem, Śynem Boga, nadaje sens naszej pracy, godzinom odpo-

czynku, a nawet godzinom cierpienia. 

Chrystus przyjdzie, aby nas nagrodzic  za prawdomo wnos c , za wiernos c , 

z eby nas nagrodzic  za szacunek dla rodzico w, dla dnia s więtego, dla z ycia 

i dla cudzej własnos ci. 

Jezus nas teraz potrzebuje, bo nasza uczciwos c  ma byc  znakiem na tym 

s wiecie dla ludzi nieuczciwych. Jestes my przeciez  Jego uczniami. Nie krad-

niemy, chociaz  nas okradają. Nie kłamiemy, chociaz  ciągle nas ktos  okłamuje. 

Nie zabijamy, chociaz  inni zabijają. Nie cudzołoz ymy, choc  cudzoło stwo jest 

w zasięgu naszych oczu. Nie krzywdzimy, lecz przebaczamy. Dziwni z nas 

ludzie. Ale Chrystus nas potrzebuje włas nie jako s wiadko w. My pokazujemy, 

z e moz na z yc  uczciwie w nieuczciwym s wiecie. 

A jes li ktos  nas zapyta: „Dlaczego tak dziwnie z yjecie?”, to kaz dy z nas mu 

odpowie, z e czeka na spotkanie ze swoim „Śzefem”. I wszyscy prawdziwie 



wierzący ludzie powiedzą: „Oczekujemy na Jego przyjs cie w chwale”. 

I włas nie to czekanie na powto rne przyjs cie ułatwił nam Chrystus poprzez 

swe przyjs cie tu, na ten ołtarz. Włas nie między tym pierwszym przyjs ciem 

i tym, kto re jest przed nami, jest jeszcze Jego przyjs cie teraz, w ukryciu, pod 

postaciami chleba i wina. Przyszlis my tu, aby Mu podziękowac  za to, z e stał 

się człowiekiem, aby Mu podziękowac  za to, z e pokazał nam drogę z ycia, i za 

to, z e przyjdzie. I wtedy nas nagrodzi nawet za najmniejszy wysiłek, kto ry 

jest potrzebny, aby byc  wiernym na tej drodze, kto rą On ukazał. 

Przychodzimy do kos cioła w niedzielę włas nie po to, abys my wytrwali 

w naszym czuwaniu. I dlatego prefacja adwentowa wzywa nas do dziękczy-

nienia za to, co było, za to, co jest teraz, i za to, co przed nami. Dziękujmy 

więc za Jego przyjs cie na ołtarz. 

Trzeba, abys my sobie us wiadomili wielkos c  tych daro w! Jakz e biedni są 

ludzie, kto rzy o nich nie wiedzą. A my nie tylko o nich wiemy, lecz mamy stu-

procentową pewnos c , bo Bo g to powiedział. A Bo g nas nigdy nie okłamał. To 

ukazuje sens wysiłko w, kto re podejmujemy. Pragniemy bowiem przez yc  

spotkanie z Panem. 

Nie spotkamy Go w Tesco, nie spotkamy Go w z adnym innym supermarke-

cie. Nie spotkamy Go takz e w kawiarni czy w restauracji. Śpotkac  Go moz emy 

tylko tu. I włas nie dlatego TU przychodzimy. A jak ktos  Go nie chce spotkac , 

to go tutaj nie zobaczymy. 

Nie dziwmy się temu, gdyz  on będzie uciekał przed Śędzią, kto ry przyjdzie. 

My na tego Śędziego czekamy. Kaz dy z nas wie, z e Chrystus na nas popatrzy 

sprawiedliwie. 

Poniewaz  jednak ludzie są niesprawiedliwi, to uciekają od Jezusa. Od Nie-

go jednak nie moz na uciec. I czy oni o tym wiedzą, czy tez  nie wiedzą 

(poniewaz  dzis  nie ma ich przy ołtarzu), to i tak dowodzą, z e nie chcą z yc  ze 

s wiadomos cią odpowiedzialnos ci przed Chrystusem. 

Śzczęs liwy jest człowiek, kto ry wie, na kogo i na co czeka. A my czekamy 

na spotkanie z Tym, kto ry jest nies miertelny, kto ry nas kocha i kto ry oddał 

za nas z ycie. 

To jest tres c  modlitwy dziękczynnej, kto rą dzis  cały Kos cio ł zanosi do Bo-

ga. Rozradujmy się zatem naszą wiarą i prawdą, kto ra jest nam dzięki wierze 

dostępna, a wtedy opadnie z nas wiele utrapien , tak jak opadają jesienne li-

s cie z drzew. 

Chrystus przyszedł, przychodzi i przyjdzie. Dzięki składamy Bogu, Ojcu 

Wszechmogącemu. „Godne to i sprawiedliwe”. Amen. 
ks. Edward Śtaniek 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiaj modlitwą i ofiarą do puszek przy wyjs ciu z kos cioła wspieramy Ko-
ściół na Wschodzie. 
 Zapraszamy do udziału w Roratach. Msze św. roratnie od poniedziałku 
do piątku o godz. 18.00, zas  w sobotę o godz. 6.00 będą transmitowane po-
przez parafialny kanał YouTube. 
 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 
się w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Zapraszamy do wspo lnej mo-
dlitwy. 
 Liturgiczne obchody tygodnia:  
poniedziałek – wspomnienie Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kos cioła;            
wtorek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Msze s w. w naszym kos ciele odprawimy o godz. 6.00; 9.00; 16.30 i 18.00. 
 Poświęcenie i przekazanie dzieciom różańca i medalika będzie w so-
botę, 12 grudnia o godz. 10.00 dla ucznio w ze Śzkoły Jonatan (w ustalonych 
z panią katechetką grupach); zas  o godz. 16.00 dla ucznio w ze Śzkoły Podsta-
wowej Europejczyk. 
 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościo-
łach. W naszej s wiątyni w czasie Mszy s w. i naboz en stw moz e przebywac  40 
oso b. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia 
maseczek zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierwszej kolejno-
s ci przystępują osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  
 Odwiedziny chorych przed Ś więtami Boz ego Narodzenia rozkładamy na 
cały czas Adwentu. Prosimy chorych zgłaszac  w zakrystii lub bezpos rednio 
u duszpasterzy. Terminy i godziny odwiedzin będą ustalone bezpos rednio 
z zainteresowanymi. 
 Okazja do spowiedzi św. w niedzielę jest 20 minut przed kaz dą Mszą s w.; 
w tygodniu od poniedziałku do czwartku od 17.30, a w piątek i sobotę od 
godz. 17.00 
 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje mszalne na rok 2021 moz -
na zamo wic  telefonicznie   w godzinach  urzędowania kancelarii. Potrzebne 
dokumenty i sprawy losowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z księdzem 
pełniącym w danym dniu dyz ur. 
 Dziękujemy za ofiary złoz one w czasie Mszy s w. przeznaczone na potrze-
by naszego kos cioła. Za tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na Śemi-
narium Duchowne. Dziękujemy za ofiary przekazane na konto parafialne. 
 Na zakon czenie Mszy s w. pobłogosławimy opłatki i s wiece na sto ł wigilij-
ny. Zadbajmy, aby ten znak solidarnos ci i miłos ci był obecny w naszych do-
mach. Pamiętajmy takz e o tych, kto rzy sami do kos cioła przyjs c  nie mogą. 
Opłatki i s wiece moz na zakupic  po Mszy s w. w kaplicy Matki Boz ej, zas  
w ciągu tygodnia w zakrystii. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 7.12 - WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO 
6.00   za zm. Helenę Miciak  
18.00  1. za zm. Śtanisława Rojka w 5 r. s m. i 100 r. ur.; 2. za zm. Irenę Tracz 
      3. za zm. Śtanisława, Irenę i Ludwika Kudzio w 
      4. (poza parafią) za zm. Edwarda Galewskiego 
WTOREK - 8.12 - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
6.00   1. za zm. Marię Śzutkowską; 2. za zm. z rodziny Klęczko w 
9.00   Dzięk.-błag. w int. Marii i Barbary z ok. im. oraz Magdaleny z ok. ur. 
16.30  w intencji Parafian 
18.00  1.  za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Halinę Drabczyn ską 
      3. (poza parafią) za zm. Barbarę Gałuszkę 
ŚRODA - 9.12            
6.00   za zm. Tadeusza Rajskiego 
18.00  1. za zm. Halinę Kłaptocz; 2. za zm. Mariana Śzlago rę  
      3. za zm. Henryka Wanata; 4. za zm. Genowefę Czaicką 
      5. (poza parafią) za zm. Halinę Mas niak 
CZWARTEK - 10.12 - WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO 
6.00   za zm. Helenę Mokwę 
18.00  1. za zm. Tadeusza Palecznego; 2. za zm. Wandę Kucharczyk 
      3. za zm. Jana Hrapkowicza; 4. (poza parafią) za zm. Czesławę Bochenek 
PIĄTEK - 11.12        
 6.00  Za zm. Lidię Kanię 
18.00  1. za zm. Andrzeja Wilka; 2. za zm. Wandę Lukasek; 3. za zm. Śtefana Osaka 
      4. (poza parafią) za zm. Zofię Misiewską 
SOBOTA - 12.12          
6.00   1. o niebo dla Pawła Kempnego za wstawiennictwem s w. Faustyny       
      i s w. Jana Pawła II; 2. za zm. Barbarę Grabowską 
18.00  1. za zm. Bronisława Banota i Lucjana Olszewskiego w rocz. s m. 
      2. za zm. Martę i Antoniego Pudełko w w rocz. s m. 
      3. (poza parafią) za zm. Małgorzatę Zęgotę 
NIEDZIELA - 13.12 - III NIEDZIELA ADWENTU 
7.30   za zm. Jo zefa i Henryka Bizonia 
9.00   1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. dla Anny z ok. urodzin i dla całej rodziny 
         oraz za zm. rodzico w Śtanisława i Śtefanię Czarneleckich;  
      2. za zm. Olgę Kowal  
10.30  1. za zm. Rudolfa Hetnała w 25 rocz. s m.; 2. za zm. Marię Dyczek 
12.00  1. Dzięk.-błag. o błog. Boz e, opiekę Matki Boz ej i wszelkie potrzebne łaski 
         dla Śtanisława z ok. 70 r. ur.; 2. za zm. Marię i Leona Manowskich 
15.00  Msza s w. dla dzieci wczesnokomunijnych i ich rodzico w 
18.00  1. Msza s w. w intencji Ojczyzny - Śolidarnos c ; 2. za zm. Jo zefa Kowala 
19.30  za zm. Barbarę Krzywiznę w 1 rocz. s m. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26 

Wtorek: Rdz 3, 9-15; Ps 98; Rz 15, 4-9; Łk 1, 26-38 

Środa: Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30 

Czwartek: Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15 

Piątek: Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19 

Sobota: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13 

Niedziela: Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24 

         J 1, 6-8. 19-28  

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 
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