
LITURGIA SŁOWA

III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE  

13.12.2020 R. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez nie-

go. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapła-

nów 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 so-

bie?» 

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak 

rzekł prorok Izajasz». 

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do nie-

go: «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 

I czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps Łk 1, 46-54 

II czytanie: 1 Tes 5, 16-24; Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Dzisiejsza niedziela jest niedzielą rados ci „Gaudete”, a z ro dłem tej rados ci 

jest Jezus Chrystus. Na tę radosną niedzielę otrzymujemy piękne Słowo 

Ewangelii wg s w. Jana. Autor czwartej Ewangelii pisze o Janie Chrzcicielu, 

pokornym poprzedniku Chrystusa, z e: „Nie był on światłością, lecz został po-

słany, aby świadczyć o Światłości”. Przedstawia go, jako tego, kto ry „nie jest” 

ani s wiatłem, ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani z adnym z proroko w. Jan 

Chrzciciel swoim „nie jestem” otwiera przestrzen  dla Tego, „Kto ry Jest”. Pyta-

ny przez posłan co w z Jerozolimy: „Kim jesteś?” odpowiada: „Jam głos wołają-

Kolejna niedziela adwentowa, w kto rej Jan Chrzciciel daje s wiadectwo 

o Chrystusie. 

Chrzcząc przychodzących do niego i słuchających go ludzi stał się głos nym 

ws ro d Ż ydo w. Dlatego pytali go kim jest. I usłyszeli słowa z proroctwa Izaja-

sza: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pan ską. Jan nie czyni 

się ani Mesjaszem, ani prorokiem, ale napełniony Duchem S więtym wie, z e 

jego misją jest głoszenie nadejs cia Tego, kto ry będzie posłany od Pana i jest 

Kims  niewyobraz alnie większym i s więtszym niz  Jan. Wie, z e to nie na nim 

ma się skupiac  uwaga Izraela, ale na Tym, kto ry po nim przyjdzie. Dzisiaj te 

słowa skierowane są do kaz dego z nas. My, jako Lud Boz y, błądzący i odcho-

dzący od Chrystusa, zostajemy wezwani do nawro cenia, do spojrzenia na 

swoje z ycie, na relacje z Bogiem i bliz nimi, na wartos ci, kto rymi z yjemy, na 

nasze wybory i decyzje. Jest wiele w kaz dym z nas do naprawienia, odnowie-

nia i us więcenia. Potrzebna nam do tego chwila ciszy, oderwanie się od co-

dziennego zabiegania, wsłuchanie się w Boz e Słowo, zanurzenie się w modli-

twie, kto ra nie jest tylko monologiem. Pomaga nam w tym przede wszystkim 

Eucharystia, dobry, dogłębny rachunek sumienia i szczera spowiedz . Bo 

przeciez  Jezus jest juz  ws ro d nas, chce byc  obecny w kaz dej chwili naszego 

z ycia, pomagac  gdy jest trudno i cieszyc  się naszymi rados ciami. Tylko czy 

my chcemy tej obecnos ci? Czy nasze serce jest gotowe na spotkanie z Nim, 

nie tylko przy boz onarodzeniowym z ło bku, ale kiedys  twarzą w Twarz, na 

naszym osobistym kon cu czasu? 

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. 



...I NIE TYLKO 

Życie to dar 

Żbliz amy się do s wiąt Boz ego Narodzenia. Dzis  słuchamy hymnu, kto ry 

Matka Najs więtsza wys piewała, gdy w domu Żachariasza s w. Elz bieta po-

zdrowiła Ją jako Matkę swego Pana. 

Jest to jedyny hymn, w kto rym Maryja z Nazaretu odsłania tajemnice god-

nos ci kobiety jako matki. Nikt tak jasno nie odsłonił daru z ycia, kto re poczy-

na się pod sercem kobiety, jak Matka Chrystusa. Otrzymała Syna, dar z ycia 

Boz ego, wprost z woli i działania Ducha S więtego. Ż ycie Boga wypełniło jej 

kobiece łono. 

Ż yjemy w czasach lekcewaz enia z ycia, jego niszczenia w Polsce, w Europie, 

w Ameryce i w Chinach. Nie szanuje się z ycia poczętego, z ycia dos wiadczone-

go cierpieniem, z ycia, kto re powoli umiera... Nie szanują z ycia terrorys ci ani 

z ołnierze na froncie, ani zwolennicy eutanazji i samobo jcy. Ż ycie ludzkie na 

ziemi jest bardzo tanie... To jednak dar Boga, dlatego tylko On moz e decydo-

wac  o jego losach. 

Adwent winien byc  dla nas, ludzi wierzących w Chrystusa, czasem wielkie-

go dziękczynienia: 

– Trzeba dziękowac  za swoje z ycie i w miarę moz liwos ci troszczyc  się o nie. 

– Trzeba dziękowac  za lekarzy, kto rzy zmagają się z chorobami, dzięki ich 

ofiarnej pracy wielu nadal z yje na tej ziemi. Dziękczynienie za przychodnie, 

gabinety, szpitale, kliniki, sanatoria. 

– Trzeba głos no wołac  o prawo do z ycia i przypominac , z e tylko Bo g moz e 

cego na pustyni”. Taką pustynią są ludzkie serca, napełnione „kamieniami 

i piaskiem” egoizmu, pychy, chciwos ci, zazdros ci, nieczystos ci i innych grze-

cho w. Teraz w Adwencie, w tych „pustyniach” naszych serc chce zabrzmiec  

Boz y głos, aby wyschłe miejsca nawodniły się rosą Słowa, zakwitły i przynio-

sły owoc. Bo g przychodzi do nas, a my zamiast otworzyc  się na Jego działa-

nie, zamykamy Go w schematach własnych oczekiwan  i wyobraz en . Jan na-

wołuje nas do zanurzenia w „wodach pokuty”, abys my wyzbywając się na-

szych oczekiwan , schemato w i wyobraz en  mogli przyjąc  Tego, kto rego nie 

znamy, a Kto ry Jest pos ro d nas. Niestety wielu Boga nie zna, nie chce poznac , 

a nawet wyrzuca zupełnie ze swojego z ycia. W swojej pysze i egoizmie twier-

dzą, z e w XXI wieku Bo g nie jest im potrzebny, z e sami sobie ze wszystkim 

poradzą. Mo dlmy się za nich i pros my o łaskę nawro cenia, aby zdąz yli się 

opamiętac . 



o nim decydowac . 

– Nalez y wspierac  wszystkie instytucje, kto re otaczają opieką z ycie od jego 

poczęcia az  do godziwej s mierci. 

Spotkanie z Matką Najs więtszą jest zawsze wielką przygodą, w kto rej do-

s wiadczamy z ycia i zostajemy zanurzeni w jego bogactwie. Ona odsłania je 

w pełni. Obejmuje bowiem swym łonem pełnię z ycia człowieka i pełnię z ycia 

Boga. Tajemnica to wielka. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę?  

O nieustanne pragnienie „więcej” dla Jezusa 

Wyobraz ę sobie postac  Jana Chrzciciela, kto ry jest człowiekiem prostym 

i ubogim. Wpatrując się w niego, us wiadomię sobie, z e Bo g moz e posługiwac  

się w moim z yciu skromnymi i słabymi osobami, aby wzbudzic  we mnie silne 

pragnienie Jezusa (ww. 6-8). 

Kto okazał się dla mnie posłanym od Boga Janem Chrzcicielem? Przywołam 

w sercu osoby, kto re stały się bardzo drogie w moim z yciu duchowym i wlały 

we mnie wiele Boz ego s wiatła. Wspomnę je teraz przed Bogiem ze wzrusze-

niem i głęboką wdzięcznos cią. 

„Co mo wisz sam o sobie?” (w. 22). Żwro cę uwagę na stanowczos c  i pokorę, 

z jaką Jan Chrzciciel s wiadczy o swojej wierze. Słowa Jana odsłaniają moc 

jego ducha i pewnos c  otrzymanego powołania (ww. 23-27). 

Szczerze zapytam siebie wobec Boga: „Co mo wię sam o sobie”? Jaki jest ob-

raz mojego powołania? Czy dobrze rozeznałem moją drogę z ycia? Czy w z y-

ciu czuję się na swoim miejscu i czy wierzę, z e jest to miejsce dane mi od Bo-

ga? 

Wsłucham się uwaz nie w rozmowę Jana z wysłannikami. Żauwaz ę, z jaką 

jasnos cią i pewnos cią mo wi o nadchodzącym Żbawicielu (ww. 20-22). Nie 

skupia uwagi na sobie. Wie, z e jest jedynie „głosem”, kto rym Bo g posługuje 

się dla wypełnienia własnych zamiaro w. 

Czy w moich pragnieniach, słowach i rozmowach nie szukam siebie? Czy 

nie „uz ywam” Boga do szukania swojej chwały? 

W serdecznej rozmowie z Jezusem będę Go prosił, abym nie bał się s wiad-

czyc  o Nim, takz e wtedy, gdy będę jak „głos wołającego na pustyni”. Będę po-

wtarzał w sercu modlitwę: „Pragnę, Jezu, budowac  tylko na Twoich sło-

wach!”. 
Krzysztof Wons SDS/Salwator 



CYTATY PRZY KAWIE 

Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wysycha, 
jeśli potrafisz je odszukać. 

Marek Aureliusz 

Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza pro-
stować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana 
Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie tai, że Nim nie 

jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. 
św. Augustyn 

Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co 
Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. 

Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty. 
św. Tomasz z Akwinu 

Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele działać,  
lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać,  

bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów. 
św. Jan od Krzyża 

Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego 
i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy,  

gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei. 
Blaise Pascal 

Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje. 
Henryk Sienkiewicz 

Pokorny zawsze w sobie winę znajdzie, a pyszny u innych. 
św. Urszula Ledóchowska 

Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył  
i na której by nie szedł przed nami. 

Dietrich Bonhoeffer 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 18.00. 

 Zapraszamy do udziału w Roratach. Msze s w. roratnie od poniedziałku do piąt-

ku o godz. 18.00, zas  w sobotę o godz. 6.00 będą transmitowane poprzez parafialny 

kanał YouTube. 

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie się 

w naszym kos ciele w s rodę o godz. 17.00. Żapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

 W poniedziałek – wspomnienie s w. Jana od Krzyz a, prezbitera i doktora Kos cioła;            

 Od czwartku, 17 grudnia rozpoczynamy drugą częs c  okresu adwentu. Liturgia tych 

dni przygotowuje nas bezpos rednio do przez ycia tajemnicy Wcielenia Syna Boz ego. 

 W tym tygodniu (s roda, czwartek i piątek) przypadają Kwartalne Dni Modlitw 

o  z ycie chrzes cijan skie rodzin.  

 Poświęcenie i przekazanie dzieciom różańca i medalika będzie w sobotę, 

19 grudnia od godz. 10.00 dla ucznio w ze Szkoły Podstawowej Nr 2 (w czterech gru-

pach); zas  o godz. 15.00 dla ucznio w ze Szkoły Dwujęzycznej im. Wł. Kopalin skiego. 

 Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego w kościołach. 

W naszej świątyni w czasie Mszy św. i nabożeństw może przebywać 40 osób. 

Zajmujemy miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek 

zakrywających usta i nos. Do Komunii s w. w pierwszej kolejnos ci przystępują oso-

by przyjmujące Pana Jezusa na rękę.  

 Odwiedziny chorych przed S 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.; zas  

w tygodniu od poniedziałku do czwartku od 17.30; zas  w piątek i sobotę od godz. 

17.00. Ża tydzien  w niedzielę przed kaz dą Mszą s w. i po jej zakon czeniu będzie oka-

zja do przyjęcia sakramentu pokuty. 

 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 złożone w czasie Mszy św. przeznaczone na Semina-

rium Duchowne Ża tydzien  niedzielna składka będzie zbierana na potrzeby naszej 

parafii. Dziękujemy takz e za ofiary przekazane na konto parafialne. 

 Na zakon czenie Mszy s w. pobłogosławimy opłatki i s wiece na sto ł wigilijny. Ża-

dbajmy, aby ten znak solidarnos ci i miłos ci był obecny w naszych domach. Pamiętaj-

my 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 lub 

u pana gospodarza. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 14.12 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA 

6.00   za zm. Jana Jędrzejczyka 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Wiesława z ok. ur.; 2. za zm. Adama Wandzel 

      3. za zm. Tadeusza Rajskiego;  

      4. (poza parafią) za zm. Tadeusza Palecznego 

WTOREK - 15.12     

6.00   1. za zm. Arkadiusza Jaska; 2. za zm. Edwarda Galewskiego 

18.00 1.  za zm. Helenę i Witolda Grygielo w; 2. za zm. Karola Wajdę 

      3. za zm. Irenę i Andrzeja Olen kiewiczo w i zm. Jana Mazura 

      4. (poza parafią) za zm. Andrzeja Mikołajczyka 

ŚRODA - 16.12            

6.00   za dusze w czys c cu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbony 

18.00 1. za zm. Andrzeja Rzeszutko; 2. za zm. Witolda Gieleckiego  

      3. za zm. Janinę Drozdek; 4. za zm. Edwarda Galewskiego 

      5. (poza parafią) za zm. Tadeusza Jakubca 

CZWARTEK - 17.12     

6.00   za zm. Wiktorię Żałuską 

18.00 1. za zm. Stanisława Musiała w 17 r. s m.;  

      2. za zm. Ryszarda Gutowskiego; 3. za zm. Marię Szutkowską 

      4. (poza parafią) za zm. Tadeusza Rajskiego 

PIĄTEK - 18.12        

 6.00  za zm. Klarę Tomalik 

18.00 1. za zm. Małgorzatę Bielecką; 2. za zm. Bogusława Wawrzutę 

      3. za zm. Halinę Bielską; 4. (poza parafią) za zm. Jerzego Jabłon skiego 

SOBOTA - 19.12          

6.00   1. za zm. Piotra Gluzę; 2. za zm. Kacpra Grzeszka 

18.00 1. za zm. Jana Mataczyno; 2. za zm. Genowefę Czaicką w rocz. s m. 

      3. (poza parafią) za zm. Andrzeja Rzeszutko 

NIEDZIELA - 20.12 - IV NIEDZIELA ADWENTU 

7.30   za zm. Edwarda Czadernę 

9.00   1. za zm. Irenę Tracz; 2. za zm. Lidię Kanię  

10.30 1. za zm. Ferdynanda Szweda w 14 r. s m. oraz Annę i Jana Niewdanych 

      2. za zm. Czesławę S lusarczyk 

12.00 1. za zm. Marię Cibicką; 2. za zm. Irenę Bartoszek 
18.00 Dzięk.-błag. w int. Małgorzaty z ok. 60 rocz. urodzin 

19.30 za zm. Pawła Kempnego  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25; Mt 21, 23-27 

Wtorek: So 3, 1-2. 9-13; Ps 34; Mt 21, 28-32 

Środa: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 85; Łk 7, 18b-23 

Czwartek: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17 

Piątek: Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24 

Sobota: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25 

Niedziela: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89; Rz 16, 25-27 

         Łk 1, 26-38  

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 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

