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 W Hollywood przyjęła się praktyka 
pokazywania nowej produkcji filmowej wy-
branej grupie osób, zanim podejmie się de-
cyzję o ostatecznym kształcie filmu i przeka-
że się go do dystrybucji. Jeśli grupa odrzuca 
proponowane przez reżysera zakończenie 
filmu, to zmienia się je tak, by odpowiadało 
gustom publiczności, i nawet wbrew pier-
wotnemu scenariuszowi. Co uczyniliby pro-
ducenci hollywoodzcy z historii o Jezusie, 
gdyby była dana im taka szansa? Zapewne 
ich Mesjasz nosiłby rysy Supermana albo 
Spidermana - człowieka obdarzonego nad-
ludzkimi siłami, bezwzględnego w walce ze 
złem, niezwyciężonego i nad wyraz szlachet-
nego. Byłby takim, jakim chcieliby go wi-

dzowie. Bóg nie jest jednak producentem 
filmowym i nie stosuje się do upodobań 
większości. Nawet Jan Chrzciciel, który 

uważał siebie jedynie za 
posłańca przygotowują-
cego drogę Mesjaszowi, 
wydaje się nie być pe-
wien i chce rozwiać 
wszelkie nurtujące go 
wątpliwości: Czy Ty je-
steś Tym, który ma 
przyjść? A odpowiedź, 
której udzielił Jezus, 
jeszcze dzisiaj domaga 
się od nas porzucenia 
własnych oczekiwań i 
zdania się na sposób, w 

jaki Bóg przynosi zbawienie światu. Potrze-
ba cierpliwości i starannego przyglądania 
się, żeby rozpoznać ludzkie rysy Jego obec-
ności w ludzkiej historii.  

 W owym czasie wystąpił Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 
te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest 
Królestwo Niebieskie. Do niego to od-
nosi się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu.   Mt 3,1 – 12 

 Słowa, jakimi Jan 
nawołuje na pustyni do 
pokuty, są twarde, ale ja-
sne. Kto może myśleć o 
łasce, o zaproszeniu kie-
rowanym do wszystkich 
ludzi, skoro Jan Chrzci-
ciel nazywa faryzeuszy i 
saduceuszy, którzy przychodzili do niego, że-
by przyjąć chrzest pokuty, „plemieniem żmi-
jowym" i grozi im sądem? A jednak! Przecież 
nie głosi niczego innego jak łaskę i miłość Bo-
ga. Być może używa tak ostrych i drastycz-
nych słów, aby zostać dobrze zrozumianym 
przez ludzi. To bowiem, co chce powiedzieć, i 
to w taki sposób, który nie budziłby żadnych 
wątpliwości, sprowadza się do myśli, że 
chrzest pokuty nie może polegać na obmyciu 

ciała, że obmycia ciała nie można mylić ze 
znakiem dochowywania wierności przykaza-
niom Bożym. Jan Chrzciciel udzielając chrztu 
pokuty, daje świadectwo, że tylko dzięki łasce 
Bożej jest możliwa uczciwa wewnętrzna 
zmiana i że jest ona konieczna. Wyraźnie też 
wskazuje, że Bóg nikomu nie odmawia tej ła-
ski, nikogo z niej nie wyklucza, a jedynie od 
wszystkich oczekuje, by nie wzbraniali się 
przed ,,przygodą zaufania". W obrazie suro-
wego i grożącego Jana Chrzciciela można do-
strzec zatem także życzliwsze rysy: Wzywa 
nas do wolności. Zachęca do wolnego zwró-
cenia się do Boga. Chce, żebyśmy uwolnili się 
z pęt samousprawiedliwiania i nie wzbraniali 
się przed miłością jaką obdarowuje nas Bóg.  

 Skoro usłyszał w więzieniu o czy-
nach Chrystusa, posłał swoich uczniów 
z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który 
ma przyjść, czy też innego mamy ocze-
kiwać?    Mt 11, 2 – 11 

II NIEDZIELA  

ADWENTU  
4 grudnia 2022 r.  

III NIEDZIELA  

ADWENTU  
11 grudnia 2022 r.  
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 Święty Józef 
był wychowany jesz-
cze w duchu Starego 
Testamentu, czuł lęk 
przed Bogiem. Kiedy 
dowiedział się, że 
Bóg zawładnął Mary-
ją, czuł się niegodny, 
by być z Nią razem. 
Przypomina się świę-
ty Piotr, który po po-
łowie ryb powiedział 
do Jezusa, że nie jest godny, by być z Nim ra-
zem 
Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komu-

nię Świętą, a przecież nikt z nas nie jest go-
dzien, bo Komunia Święta nie jest nagrodą za 
święte życie, tylko jest miłosierdziem, którego 
nie jesteśmy godni.  
Bojaźń Boża—dar Ducha Świętego to nie jest 
lęk przed Bogiem. 
Jest on taką miłością do Boga, która świadoma 
jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby 
nie zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że 
Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk 
przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wiel-
kiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pra-
gnienie bycia całym dla Boga. To dar, który 
owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. 
Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, 
ale czymś, co poszerza serce i daje radość. W 
tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości. 

  Mąż Jej, Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej po-
częło.      Mt 1,18 – 24 

 Narodziny Boga odbywają się 
gdzieś w ukryciu, poza miastem, w ciszy… 
żeby je zauważyć, żeby spotkać  Jezusa, 
trzeba nieraz zostawić wszystko i wyjść 
poza swoje miasto, zajęcia, spotkania, 
rozmowy, ludzi… w ciszy i samotności 
możesz doświadczyć, jak Bóg wprowadza 
się do Twojego serca i tam się zadomawia, 
czyni je swoim prawdziwym domem… 
Sprawia, że jesteś coraz bardziej kimś, z 
kim Jemu, jest przyjemnie, u kogo jest 
szczęśliwy i bezpieczny, bo uczy Cię jak 
chronić Go przed tym co Go rani… Coraz 

lepiej też wiesz co Go rani… 
Ale równie dobrze możesz to wszystko 
przegapić… jeśli nigdy nie masz czasu na 
taką samotność dla Boga, na taką pusty-
nię i ciszę…  
 
To chyba najkrótsza 

definicja miłości:  
„idę, abym spełniał 

Twoją wolę mój Boże” 
Kiedy uświadamiamy 
sobie co Jezus stracił 

i po co przyszedł  
nie możemy nie zachwycić się tą  

miłością i nie być nią poruszonym.  
Aby święta te były „wstąpieniem” w ten 

dialog miłości Ojca, Syna i Ducha  
życzy Redakcja 

 Na początku było Słowo, a Sło-
wo było u Boga, i Bogiem było Sło-
wo. Ono było na początku u Bo-
ga. Wszystko przez Nie się stało, a 
bez Niego nic się nie stało,  
co się stało. W Nim było życie, a ży-
cie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła.    J 1, 1-18  

UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA  

PAŃSKIEGO 
25 grudnia 2022 r.  

IV NIEDZIELA  

ADWENTU  
18 grudnia 2022 r.  
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Listopad w naszej parafii 

 4.12 - II Niedziela Adwentu. Msza św. w 
intencji górników i ich rodzin o godz. 
9.30. Kolekta na potrzeby parafii. Przed 
kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie. 
 5.12- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
130 - 200 do sprzątania kościoła. 
 7.12-  środa. Wspomnienie św. Ambro-

żego, biskupa i doktora Kościoła. Bibliote-
ka parafialna czynna od godz. 17.00 w 
Domu Parafialnym. 
 8.12- czwartek. Uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia NMP. Msze Św. o godz. 
6.30, 9.00 i 17.00.  
 9.12- piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 130 - 
200 do sprzątania kościoła. 
 10.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 

godz. 8.00.  
 11.12- III Niedziela Adwentu, zwana Nie-

dzielą Radości (Gaudete). Kolekta na po-
trzeby remontowe parafii.  
 12.12- poniedziałek. Msza św. w intencji 

czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. Ró-
żaniec fatimski o godz. 6.00. Po Mszy św. 

wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 77a - 117 do sprzątania ko-
ścioła. 
 13.12- wtorek. Wspomnienie św. Łucji, 

dziewicy i męczennicy. 
 14.12- środa. Wspomnienie św. Jana od 

Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. 
Kwartalny dzień modlitw o życie chrześci-
jańskie rodzin. 
 16.12- piątek. Kwartalny dzień modlitw o 

życie chrześcijańskie rodzin. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 77a - 117 do sprzątania ko-
ścioła. 
 17.12- sobota. Rozpoczynamy drugą 

część Adwentu – bezpośrednie przygoto-
wanie do Uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. Kwartalny dzień modlitw o życie 
chrześcijańskie rodzin. Roraty dla doro-
słych o godz. 8.00. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i Ro-
dziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. 
 18.12- IV Niedziela Adwentu. Kolekta na 

potrzeby parafii. 
 19.12- poniedziałek. Po Mszy św. wie-

CHRZTY: 
Karolina Ewa Banach  
Jan Józef Folwarczny    
Dominika Marianna Kostka  
Martyna Sylwia Krzyszczak 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:      
50 rocznica    
Daniela i Stanisław Niziołek 
Łucja i Stanisław Penkala     

POGRZEBY: 
Krystyna Andrzejewska 
Maria Brawańska  
Anna Hojka 
Władysław Pawlikowski 
Aurelia Piechaczek  
Stanisław Salamon 
Mateusz Szlezak 
Julia Szostek  

Co nas czeka w grudniu 
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czornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 119 - 145 do sprzątania ko-
ścioła. 
 23.12- piątek. Po Mszy św. wieczornej 

zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
119 - 145 do sprzątania kościoła. 
 24.12- sobota. Wigilia Bożego Narodze-

nia. O godz. 23.30, w ramach czuwania 
przed Pasterką, Jasełka przygotowane 
przez Oazę. Msza św. Pasterzy o godz. 
24.oo. W czasie Pasterki kolekta przezna-
czona na Fundusz Ochrony Życia. 
 25.12- niedziela. Uroczystość Narodze-

nia Pańskiego. Chrzty o godz. 12.15. Nie-
szpory kolędowe o godz. 16.oo. Nie ma 
Mszy św. o godz. 19.30. Kolekta na po-
trzeby parafii. 
 26.12- poniedziałek. Święto św. Szczepa-

na, pierwszego męczennika. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta przeznaczona na Wydział 
Teologiczny UŚ. Chrzty o godz. 12.15. Nie 
ma Nieszporów i Mszy św. o godz. 19.30. 
 27.12- wtorek. Święto św. Jana, Apostoła 

i ewangelisty. Msza św. w intencji sprzą-
tających kościół w grudniu, Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów o godz. 17.00. 
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy para-
fian z ul. Pszczyńskiej 147 - 157 do sprzą-
tania kościoła. 
 28.12- środa. Święto św. Młodzianków 

męczenników. Błogosławieństwo dzieci z 
okazji św. Młodzianków na Mszy św. o 
godz. 9.oo.  
 29.12- czwartek. V Dzień w Oktawie Bo-

żego Narodzenia. O godz. 17.00 Msza św. 
za zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci. 
 30.12- piątek. Święto św. Rodziny. Jezu-

sa, Maryi i Józefa. Dzień modlitw o świę-
tość małżeństwa i rodzin. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 147 - 157 do sprzątania ko-
ścioła. 
 31.12- sobota. VII Dzień w Oktawie Bo-

żego Narodzenia. Nabożeństwo na zakoń-
czenie roku 2019 o godz. 16.30. Msza św. 
z rocznym sprawozdaniem o godz. 17.00. 
 1.01- niedziela. Uroczystość Świętej Bo-

żej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Kolekta przeznaczona 
na WŚSD w Katowicach.  
 2.01- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
159 - 173 do sprzątania kościoła. 
 5.01- I czwartek miesiąca. Msza św. w 

intencji powołań o godz. 6.30. Po Mszy 
św. wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 159 - 173 do sprzątania ko-
ścioła. 
 6.01- I piątek miesiąca. Uroczystość Ob-

jawienia Pańskiego. Misyjny Dzień Dziec-
ka. Dies episcopi – 25 rocznica święceń 
biskupich arcybiskupa Wiktora Skworca 
oraz 8 rocznica święceń biskupich bisku-
pa Marka Szkudło i biskupa Adama Wo-
darczyka. Poświęcenie kredy i kadzidła i 
mirry po każdej Mszy św. Kolekta na po-
trzeby misji.  
 7.01- I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00. Msza 
św. w intencji czcicieli NSPJ i Niepokala-
nego Serca Maryi o godz. 8.00. Katecheza 
dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych o 
godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
 8.01- Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 
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Odwiedziny duszpasterskie 

Czwartek 8 grudnia 2022 r. 
1. ul. Asnyka 10-1, ul. Kasprowicza 12-1, 
ul. Lechonia 18-3, ul. Wierzyńskiego 8-4 i 
ul. Św. Katarzyny 8-5,  
2. ul. Staffa 36-20 i ul. Leśmiana 31-18,  
Piątek 9 grudnia 2022 r. 
1. ul. Z Nałkowskiej, ul. M. Dąbrowskiej i 
ul. Długa 14-2,  
2. ul. Leśmiana 19-2 i ul. Staffa 1-14,  
Sobota 10 grudnia 2022 r. 
1. ul. Okopowa 11C-5A (nieparzyste) i 8-
2G (parzyste), 
2. ul. Okopowa 52-10 (parzyste) 
Niedziela 11 grudnia 2022 r. 
1. ul. Reymonta 71J-55, 
2. ul. Pochwacie 40D-10 i ul. Polna 17A-
1D,  
Czwartek 15 grudnia 2022 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39C, 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-4, 
Piątek 16 grudnia 2022 r. 
1. ul. Strażacka 42-1, 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37B-3F 
Sobota 17 grudnia 2022 r. 
1. ul. Przybosia od 29-3, 
2. ul. Katowicka 14A i ul. Stodoły 8D-1, 
Niedziela 18 grudnia 2022 r. 
1. ul. Pszczyńska 200A-130, 
2. ul. Opolska 24, 
Wtorek 27 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 22, 
2. ul. Opolska 20, 
Środa 28 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 18, 
ul. Opolska 16, 
Czwartek 29 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 14, 
2. ul. Opolska 12, 
Piątek 30 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 10, 
2. ul. Opolska 8, 

Poniedziałek 2 stycznia 2023 r. 
1. ul. Opolska 6, 
2. ul. Opolska 4, 
Wtorek 3 stycznia 2023 r. 
1. ul. Opolska 2, 
2. ul. Wrocławska 43, 
Środa 4 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 41, 
2. ul. Wrocławska 39,  
Czwartek 5 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 37, 
2. ul. Wrocławska 35, 
Piątek 6 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 33, 
2. ul. Wrocławska 31, 
Sobota 7 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 29, 
2. ul. Wrocławska 27, 
Niedziela 8 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 25, 
2. ul. Wrocławska 23, 
Poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 21, 
2. ul. Wrocławska 19 
Wtorek 10 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 17, 
2. ul. Wrocławska 15, 
Środa 11 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 13, 
2. ul. Wrocławska 11, 
Czwartek 12 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 9, 
2. ul. Wrocławska 7,  
Piątek 13 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 5,  
2. ul. Wrocławska 3,  
Sobota 14 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 1, 
2. Kolęda dodatkowa. 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 w czwartki o godz. 16.00 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

8 
„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak 
ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 
Wszystkim Legionistom i Auksyliatorom, którzy 
obchodzą swoje imieniny lub urodziny w grudniu, 
życzymy wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i 
umacnia w walce o dobro. Męski Legion Maryi  
 
„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się 
na nasze życie.” 
Paniom Marii Naróg oraz Urszuli Szafrańskiej ży-
czymy, by modlitwa była dla Nich źródłem siły i 
umocnieniem w trudach dnia 
codziennego.  
Żeński Legion Maryi. 
 
„To Pan zapragnął Cię mieć dla Siebie, a być dla 
Niego znaczy być dla innych.” 
Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość 
bycia wybranym przez Pana mobilizowała Go do 
czynienia ze swojego życia daru dla innych.  
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 
 
„Prawda, dla człowieka jest tym, co czyni z niego 
człowieka” 
Amelii Majzel życzymy odwagi w odkrywaniu 
prawdy. Dzieci Maryi z ks. Markiem 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-
ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-
go światła może się wiecznie palić.” 
Pani Urszuli Szafrańskiej życzymy, by swoim po-
stępowaniem podtrzymywała Chrystusowe światło 
w świecie. Seniorzy  
 
 „Rób wszystko, co możesz najlepiej jak umiesz, a 
Bóg będzie Ci towarzyszył w twoich dobrych czy-
nach.” 
Danielowi Mielechowi, Wojtkowi Mielechowi i Mi-

chałowi Sitko życzymy wytrwa-
łości w dobrym działaniu i służ-
bie przy ołtarzu.  
Ministranci z ks. Markiem 

 
„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda 
się poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmą-
drzejszy” 
Hiacyncie Grygier, Gosi Zając, Danielowi Mielecho-
wi i Adamowi Czakonowi życzymy, by w drodze 
poznawania siebie towarzyszyła Im miłość Jezusa, 
który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać 
talenty. Oaza z ks. Sławkiem. 

Serdeczności 
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II NIEDZIELA ADWENTU 4.12 
7.30 – Za + męża Władysława Ługowy, jego ro-
dziców Marię i Jana, teściów Marię i Józefa, ++ 
dziadków z obu stron.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji górni-
ków i ich rodzin.  
11.00 – Za + Arnolda Reichman – w 8 rocznicę 
śmierci, żonę Elżbietę. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ka-
tarzyny Skwarek z okazji 50 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ rodziców Helenę i Józefa Oduliń-
skich – w kolejną rocznicę śmierci, braci Jana – 
w 4 rocznicę śmierci i brata Romana.  
19.30 – Za + Mariana Okła, ++ z rodziny Okła, 
Sorbian, Rurarz, dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 5.12 
6.30 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, syna 
Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Euge-
niusza Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Kry-
styny Mazur z okazji 80 rocznicy urodzin.  
WTOREK 6.12 
6.30 – Za + Tadeusza Domańskiego, żonę, ro-
dziców, teściów, zięcia oraz ++ Reginę i Pawła 
Mołdrzyk. 
17.00 – Za + Urszulę Obracaj męża Kazimierza, 
++ z pokrewieństwa Obracaj, Piksa, Lazar.  
17.00 – Za ++ Władysławę, Wojciecha Paszek, 
brata Stanisława, siostrę Zofię, ++ teściów An-
toniego i Klotyldę Korowaj, szwagra Jana, bra-
tową Jadwigę oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Ambrożego 7.12 
6.30 – Za + Bronisława Ogryzek – w kolejną 
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Nurek, Ogryzek, 
Dudzik, Kuś.  
6.30 – Za + żonę Danutę Osiecką – w 2 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Osieckich, Wesołowskich, 
Sadowskich, Konarskich, Walusów, Lucimów 
oraz ++ męczenników niemieckich obozów 
śmierci, łagrów rosyjskich, dzieci nienarodzo-
nych i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek, córkę 

Krystynę Pękal, syna Ewalda, zięcia Mieczysła-
wa, ++ z rodziny Godziek, Myśliwiec. 
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALA-
NEGO POCZĘCIA NMP 8.12 
6.30 – Za + męża Leona Gajda – w rocznicę 
śmierci, syna Bolesława.  
9.00 – Za ++ członków III Zakonu Franciszkań-
skiego. 
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 18 rocznicę 
śmierci, rodziców Wiktorię i Augustyna Nogły, 
brata Antoniego, Ernę Schroeder – w rocznicę 
śmierci, męża Eryka, syna Karola, siostrę Elż-
bietę, Krystynę Walczak – w 8 rocznicę śmierci, 
męża Jana, syna Zdzisława.  
PIĄTEK 9.12 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za ++ Izabelę i Pawła Lichtańskich, ro-
dziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny. 
17.00 – Za ++ Krystynę i Antoniego Goik, Sta-
nisława Bigos, rodziców Anielę i Wiktora Smoł-
ka, Grzegorza Skorupa.  
SOBOTA 10.12 
8.00 – Za + męża Józefa Cudzich – w 14 roczni-
cę śmierci, teściów, rodziców, siostrę Marię z 
mężem, brata Karola z żoną, brata Jerzego oraz 
++ z pokrewieństwa.  
8.00 – Za + Mariannę Krasińską, męża Waw-
rzyńca, szwagra Marcina Stania oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Gertrudę i Wiktora Winkler, cór-
kę Bronisławę, męża Józefa, Annę i Antoniego 
Wzientek, rodziców Benicjusza i Katarzynę Poj-
da, syna Stefana oraz ++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZIELA ADWENTU – GOUDETE 11.12 
7.30 – Za + żonę Zofię Marmon – w 6 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewień-
stwa Świder, Marmon. 
9.30 – Za ++ Józefa i Józefinę Kania, synów Ja-
na i Andrzeja, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ire-
ny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jerze-
go Kuszek z okazji 49 rocznicy urodzin,.  
16.30 – Za + Ludwikę Niziołek – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek, Jana, 
Sabinę i Urszulę Sadło, Sławomira Jędrzejkie-
wicza.  
19.30 – Za ++ Augustyna i Franciszkę Marek, 
Jana i Julię Langer, Bronisława Bielich – w 
rocznicę śmierci 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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PONIEDZIAŁEK 12.12 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za + Alberta – w 34 rocznicę śmierci, 
żonę Anastazję Grabarczyk, córkę Joannę Goik, 
męża Antoniego, Jadwigę i Ryszarda Goik, An-
nę i Pawła Grzonka, Pawła i Julię Szlosarek, ++ 
z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB z Guadalupe i św. Hiacynty Marto, 
dziękując za dar życia, z prośbą o dalszą Bożą 
opiekę, dary Ducha Św. , zdrowie oraz wszelkie 
potrzebne łaski dla Hiacynty Grygier z okazji 16 
urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Łucji 13.12 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Na-
talii z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
17.00 – Za + Adama Koniec – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, brata, ++ pokre-
wieństwo. 
ŚRODA – Wspomnienie św. od Krzyża 14.12 
6.30 – Za + męża Leszka Rakowskiego – w 31 
rocznicę śmierci, rodziców Tadeusza i Genowe-
fę, rodzeństwo, Krystynę, Wiesława, Henryka, 
bratową Halinę, ++ z pokrewieństwa, ++ z ro-
dzin Kowalskich, Fijałkowskich, Marciniak, Ga-
bryś, Golec, Bajzer, Szelągowskich, Wąsik, 
Olma, + Irenę Podsiadło, Mariannę Madera, 2 
mężów, + Adama Fijałkowskiego – w 1 rocznicę 
śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego – w 11 
rocznicę śmierci.  
17.00 – Za + Józefa Raczyńskiego – od sąsia-
dów Opolska 24.  
CZWARTEK 15.12 
6.30 – Za + Romana Smorzyk, rodziców z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30 – Za + Adama Koniec – od Jadwigi Dybał 
z rodziną i rodziny Syposz z Jastrzębia.  
17.00 – Za + Ludwika Cofalika – w rocznicę 
śmierci, żonę Genowefę, ++ dziadków, syna i 
zięcia. 
PIĄTEK 16.12 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za + Bolesława Śmietana w 2 rocznicę 
śmierci, żonę Lidię, ++ rodziców i rodzeństwo z 
obu stron, ++ Siostry Zakonne S. Serafię Liszka 
i S. Salwatorę Komraus. 
17.00 – Za + Erwina Papierok – w 7 rocznicę 
śmierci, żonę Wandę, ++ z pokrewieństwa 
Brudny, Papierok 
SOBOTA 17.12 

8.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, żonę Ja-
ninę, ++ rodzeństwo, zięcia Daniela, Ernę i Fe-
liksa Grzonka, Henryka Śmietana oraz ++ z ro-
dzin Mstowskich, Tarapata, Jaros.  
8.00 – Za + Olgę Piechoczek – w rocznicę 
śmierci, męża Antoniego, ++ rodziców, teściów 
i szwagra Tadeusza, ++ Eryka Krypczyk i Aloj-
zego Wojaczek.  
17.00 – Za + Antoniego Jarczok, rodziców i te-
ściów oraz ++ rodzeństwo.  
17.00 – Za + Mateusza Szlezak – w 30 dzień po 
śmierci. (Ks. Gość) 
IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12 
7.30 – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 dzieci, 
rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza Kryp-
czyk, Romana, Marię i Eugeniusza, Jana Sitek 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Hildegardę Szulik, męża Ewalda, 
++ z rodziny, ++ pokrewieństwo i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Mi-
chała z okazji 50 rocznicy urodzin oraz błogo-
sławieństwo dla rodziny. 
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz, ++ babcie i 
dziadków.  
19.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodzi-
ców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
PONIEDZIAŁEK 19.12 
6.30 – Za + Annę Zacierka – w rocznicę śmier-
ci, rodziców, teściów, 2 synów oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
6.30 – Za + Wiesława Domin – od sąsiadów z 
ul. Opolskiej 10 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w intencji Ewy z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodzi-
ny.  
WTOREK 20.12 
6.30 – Za + ciocię Zofię Pomykała – w kolejną 
rocznicę śmierci.  
17.00 – Za + Piotra Drzewieckiego, rodziców 
Alojza i Annę, Leona i Apolonię Mazur, kuzy-
nów Alojza i Józefa, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ rodziców Józefa i Irenę Rutkow-
skich, dziadków, ++ z rodziny Gutowskich i 
Rutkowskich.  
ŚRODA 21.12 
6.30 – Za + Walentego Danieluk, rodziców Ro-
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zalię i Jerzego, córki Annę i Stanisławę.  
17.00 – Za + Józefa Musioł – w 7 rocznicę 
śmierci, żonę Genowefę, synów Krystiana i Ste-
fana, zięcia Eugeniusza.  
17.00 – Za + Józefa Szmid – w 1 rocznicę 
śmierci, ++ Marię i Jana Szmid, Anielę Kornas, 
++ krewnych, znajomych i sąsiadów.  
CZWARTEK 22.12 
6.30 – Za + Franciszka Podeszwa, żonę Martę, 
synów Franciszka i Kazimierza, córkę Jadwigę, 
++ zięciów oraz ++ z rodziny. 
6.30 – Za + Wiesława Domin – od sąsiadów z 
ul. Opolskiej 10. 
17.00 – Za + Józefa Guzy – w 11 rocznicę śmier-
ci, żonę Serafię. 
PIĄTEK 23.12 
6.30 – Za ++ Gertrudę i Rafała Woźnicę, Lidię i 
Otona Pękała, ich rodziców, ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Huberta Lewandowskiego, Ludmiłę 
i Michała Kalinesku.  
17.00 – Za + Stanisława Piekara.  
SOBOTA – WIGILIA 24.12 
8.00 – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Fajkis, 
ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny Fajkis, 
Szulik, Wala i dusze w czyśćcu cierpiące.  
8.00 – Za + Jana Lazar, ++ z rodziny. 
8.00 – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, Alojzego, 
Czesława i Grażynę Zgrzędek, ++ dziadków z 
obu stron, + Jerzego Idzikowskiego i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 25.12 
7.30 – Za ++ rodziców Anielę i Edwarda Kału-
ża, ich rodziców i rodzeństwo. 
9.30 –Za ++ rodziców Wacława – w 6 rocznicę 
śmierci i Alicję Błaszczyk, ++ z rodzin Błasz-
czyk, Kazimierczak, Chrząszcz, Ziora oraz ++ 
Józefa Pawlik, Beatę Kozieł i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za ++ Małgorzatę Sitko, Piotra Lemcio, 
Franciszka Lemcio i Różę Sitko. 
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 
26.12 
7.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, ro-
dzeństwo, Irenę Sitek, ++ z pokrewieństwa Si-
tek, Kocur, Barchański. 
9.30 – Za ++ śp. Annę i Alojzego Myśliwiec, sy-
na Tadeusza, synową Danutę, Zofię i Franciszka 

Ważny, syna Zdzisława.  
11.o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Karoliny i 
Roberta Daszkiewicz z okazji urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. JANA 27.12 
6.30 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, synów 
Ludwika i Tadeusza, jego żonę Zofię, wnuków 
Krystiana i Zbigniewa, ++ z rodziny Balzam i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Wiesława Domin – od sąsiadów z 
ul. Opolskiej 10. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji sprzą-
tających kościół w grudniu oraz KGW, emery-
tów i rencistów.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW 
28.12 
6.30 – Za ++ rodziców Emila i Gertrudę Płon-
ka, syna Jana, zięcia Mariana. 
9.00 – W intencji dzieci naszej parafii. 
17.00 – Za + Magdalenę Gembalczyk.  
CZWARTEK 29.12 
6.30 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kunegun-
dę.  
6.30 – Za + Wiesława Domin – od sąsiadów ul. 
Opolska 10. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEFA 30.12 
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Floriana Górniak, Te-
resę Orszulik, Annę i Emila Sobik, Bożenę Gór-
niak, ++ z rodziny Górniak, Sobik, Orszulik, To-
manek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Wiesława Domin – od sąsiadów 
Opolska 10.  
17.00 – Za ++ Eugenię i Henryka Kanclerz, Ja-
ninę Mikulską oraz ++ z pokrewieństwa Ciok, 
Kanclerz.  
SOBOTA 31.12 
8.00 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodziców 
Janinę i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę i 
Karola Lasko, siostrę Krystynę i szwagra Jacka 
Wojciechowskich, bratową Małgorzatę.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI 1.01 
7.30 – Za + Irenę Trzensioch – w kolejną rocz-
nicę śmierci, siostrę Alicję, ++ rodziców oraz 
++ z pokrewieństwa Trzensioch. 
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9.30 – Za ++ Arkadiusza i Zofię Marek, Gertru-
dę i Pawła Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Leo-
narda z okazji urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + Romana Dudzik, żonę Leokadię, 
rodziców z obu stron, synową Teresę i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Zofię Kasprzak – w 1 rocznicę 
śmierci, męża Jana oraz ++ z rodziny Urbanów.  
PONIEDZIAŁEK 2.01 
6.30 – W intencji Parafian. 
6.30 – Wolna intencja.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Da-
riusza z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
WTOREK 3.01 
6.30 – W intencji Parafian. 
6.30 – Wolna intencja. 
17.00 – Za ++ Janinę Matyjasik, męża Stefana, 
córkę Jadwigę, rodziców, teściów, 2 bratowe 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
ŚRODA 4.01 
6.30 – Za + Julię Szostek – od sąsiadów z ul. 
Wrocławskiej 29 
6.30 – W intencji Parafian. 
17.00 – Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek, cór-
kę Marię z mężem, syna Jana z żoną, prawnu-
ków Szymona i Michała oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5.01 
6.30 – W intencji powołań.  
6.30 – Wolna intencja. 
17.00 – Za + męża Gerarda Kupny, teściów Ju-
lię i Romana, szwagra Józefa, wnuka Krystiana 
Kupny, ++ z rodziny Lizoń, Cisek, Borkowski, 
Motyka, Paluch. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 6.01 
7.30 – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich rodzi-
ców, rodzeństwo, córkę Teresę, zięciów Stani-
sława i Józefa.  
9.30 – Za + Franciszka Brzoza, żonę Helenę, 
rodziców, teściów Edwarda i Marię Wzientek, 
rodzeństwo, SM Imeldę, szwagra Henryka, He-
lenę i Władysława Malina, Mieczysława Dunaj 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Za + Henryka Smuga – w rocznicę 
śmierci, żonę Teresę, rodziców Rozalię i Ada-

ma, siostry Krystynę, Annę i Stanisławę, braci 
Piotra, Adama, Jana i Józefa, + Henryka Sosna, 
dziadków Antoniego i Katarzynę oraz ++ z po-
krewieństwa.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Teresy i Zenona Muda z okazji 50 rocz-
nicy ślubu oraz błogosławieństwo dla rodziny.  
16.30 – Za + Genowefę Niećko – w 3 rocznicę 
śmierci, córkę Annę, ++ rodziców z obu stron, 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.01 
8.00 – W intencji czcicieli NSPJ.  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
zusowego i zadośćuczynienie za grzechy własne, 
swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świa-
ta. 
17.00 – Za ++ Franciszka i Gertrudę Zniszczoł, 
zięcia Zygfryda, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, syna Tadeu-
sza, synową Łucję, rodziców z obu stron, 
wnuczki Sylwię i Barbarę, chrześnicę Izabelę, 
Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z pokrewieństwa 
Zniszczoł, Penkała, Rączka, Kocur, Nitner, 
Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik, ++ księży i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-
GO. 8.01 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 6 sy-
nów oraz córkę Cecylię, 3 wnuków, Anielę i Ta-
marę Sobik oraz Krystynę Sobik, Stanisława i 
Anielę Ślipek oraz 3 synów Antoniego, Stanisła-
wa i Zbigniewa, synową Zofię.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin 
Kingi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i po-
trzebne dary Ducha Św. na dorosłe życie.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, jego rodziców Jerzego i Agnieszkę, 
Wojciecha Bachlaj, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, 
Czylok, Bachlaj.  
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę 
śmierci, rodziców i dziadków z obu stron.  
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 Często traktujemy Maryję tylko jako 

orędowniczkę, która wyprasza nam łaski. Za-
pominamy o tym, że jest Kimś znacznie waż-
niejszym. Maryja daje nam Jezusa. Ale nie 
tylko dlatego, że urodziła Go w Betlejem. To 
coś o wiele głębszego. Ona uczy nas, jak Boga 
przyjąć do swojego życia, jak zbudować z 
Nim relację, uczy nas wiary.  

Imię Maryja, można przetłumaczyć między 
innymi, jako Upragniona. Z apokryfów wie-
my, że święci rodzice Joachim i Anna, długo 
czekali na narodziny córki, więc takie imię 
wyraża prawdę o ich spełnionej radości. Ale 
możemy sobie wyobrazić, że tym imieniem 
nazywa Ją również Bóg. W Maryi bowiem 
spełnia się Boże pragnienie narodzin człowie-
ka, który w niczym Go nie zrani, nie zmarnu-
je żadnego daru i w pełni otworzy się na rela-
cję z Nim. Maryja, upragniona przez rodzi-
ców i przez Boga, wzrasta w atmosferze miło-
ści. Pozwala się jej ogarnąć. W Jej sercu, nie 
ma raniącej Boga wątpliwości, że nie jest 
przez Niego kochana. Nie ma oskarżeń i bun-
tu. Jest za to pragnienie, by Boga jak najle-
piej zrozumieć i przyjąć. Ona cały czas słu-
cha, nasłuchuje i jest posłuszna. Tego warto 
się od niej uczyć. Przyjrzyjmy się zatem po-
stawie Maryi, w kilku znanych nam dobrze 
sytuacjach. 

Zwiastowanie. Święty Łukasz przedstawia 
nam na początku Ewangelii dwa zwiastowa-
nia – Gabriel odwiedza Zachariasza i Maryję. 
Chociaż, na pierwszy rzut oka, spotkania wy-
glądają bardzo podobnie, to jednak zestawio-
ne są na zasadzie kontrastu. Po pierwsze: Za-
chariasz jest kapłanem, czyli kimś z dobrego 
rodu i bardzo ważnym. Jego zwiastowanie 
dokonuje się w Świątyni i to w miejscu, gdzie 
wchodzili tylko kapłani i tylko raz do roku. 
Ważny człowiek i najważniejsze miejsce. A 
kim jest Maryja? Nikim… Nie dość, że jest 
kobietą, to jeszcze bardzo ubogą. A miejsce 
Jej zwiastowania? Nazaret… Miasteczko po-

gardzane przez Żydów. Jakieś 100 lat wcze-
śniej osiedlili się tam zapaleńcy, którzy chcie-
li nawracać Samarię, ale nic z tego nie wy-
szło. Byli traktowani jak szaleńcy. Opinia o 
mieszkańcach pozostała, pomimo upływu lat. 
W jednej scenie szanowany Zachariasz, w 
drugiej skazana na pogardę Maryja. Do oboj-
ga przychodzi Bóg ze swoim Objawieniem. 
On nie zważa na pozycję społeczną. Po dru-
gie: Zwiastowanie Zachariaszowi, to odpo-
wiedź na Jego oczekiwanie – pragnienie po-
siadania potomka. Natomiast zwiastowanie 
Maryi, nie jest odpowiedzią na jakieś Jej oso-
biste pragnienie – Ona nie oczekuje czegoś 
od Boga, ale po prostu z Nim jest… Pan Bóg 
wykracza ze swoją Łaską poza Jej oczekiwa-
nia, bo jest pokorna i nie ma żadnych oczeki-
wań… Po trzecie: W tłumaczeniu na język 
polski, Zachariasz i Maryja zadają Aniołowi 
takie samo pytanie – „jak się to stanie?” Nie 
da się tego inaczej przetłumaczyć, ale po 
grecku, ich pytania mają inny sens. Zacha-
riasz pyta, na jakiej podstawie to się stanie - 
tak jakby nie dowierzał, że poczęcie Jana jest 
możliwe. Pyta tak, jakby żądał dowodu. Ma-
ryja natomiast pyta tylko o sposób. Wierzy w 
to co Anioł zwiastował, przyjmuje objawie-
nie, ale nie rozumie, jak to ma się stać. Jest 
już żoną Józefa, ale zgodnie z Bożym prawem 

jeszcze nie mieszkają razem. Poczęcie 
Jezusa wydaje Jej się sprzeczne z 
przykazaniem, dlatego próbuje zrozu-
mieć, jak ma do niego dojść. Chce 
zrozumieć Boga, a On Jej tłumaczy. 
Uczy Ją, a Ona daje się uczyć. Jest 

otwarta na Boga i dlatego zaczyna Go rozu-
mieć. 

Nawiedzenie Elżbiety. Kiedy Maryja spotyka 
się z Elżbietą śpiewa Magnificat. Znamy do-
brze tę pieśń, ale może niekoniecznie wiemy, 
skąd pochodzą słowa, którymi Maryja uwiel-
bia Boga. Są to fragmenty Starego Testamen-
tu. Maryja zna na pamięć Słowo Boże. Ono 
jest w Jej sercu i przenika Jej myśli. Modli 
się Słowem Bożym. W momencie rozradowa-
nia, Słowo Boże wypływa z Jej serca, jako coś 
najbardziej oczywistego. Fragmenty których 
używa, w większości pochodzą z tak zwanych 
psalmów anawim, czyli psalmów ludzi ubo-
gich, pogardzanych, pokrzywdzonych, pokor-

Maryja słuchająca  
Ala Kaczorowska 
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nych. Maluczkich, którzy siły nie upatrują w 
sobie samych, ale w Bogu – ufają Mu. Taka 
jest Maryja – Ona żyje Słowami: „głodnych 
nasycił dobrami”, „wejrzał na uniżenie Słu-
żebnicy”, „raduje się duch w Zbawicielu Mo-
im”. Jest wsłuchana w Boga i wierna polece-
niu – „shema Izrael – słuchaj Izraelu”. Dlate-
go zresztą znalazła się u Elżbiety – kiedy Bóg 
objawił Jej prawdę o tym, że starsza krewna 
spodziewa się dziecka, usłyszała coś więcej 
niż samą informację. Bóg nie kazał Jej tam 
iść, ale Maryja, słuchając Boga, uczy się od 
Niego miłości. Od razu zauważa potrzebę 
Elżbiety. Dlatego, nie idzie pochwalić się wy-
braniem, którego doświadczyła, ale idzie słu-
żyć. W tym spotkaniu, ujawniają się dwie ce-
chy miłości Maryi. Uważna troska – potrafi 
zauważyć brak, wie jak tę potrzebę zaspokoić 
i nie czeka, aż ktoś inny to zrobi, ale sama za-
biera się do pracy. Oraz czułość – to taka mi-
łość, która budzi radość. 

Szukanie noclegu w Betlejem. Ewangelia 
przekazuje, że „nie było dla 
Nich miejsca w gospodzie”. 
Ale właściwie, można było-
by ten tekst przetłumaczyć 
trochę inaczej –„ gospoda 
nie była dla Nich miej-
scem”. Maryja to dostrzega. 
To nie jest miejsce dla 
Nich. Nie dlatego, że jest 
głośno i są tam nieodpo-
wiedni ludzie. Gdyby Mary-
ja urodziła w gospodzie, 
budynek s ta łby  s ię 
„nieczysty” (rytualnie) na 
40 dni. Właściciel musiałby 
go zamknąć na tak długi 
czas i nie mógłby zarabiać 
na życie. Maryja dokonała 
wyboru, który chronił go-
spodarza przed stratą. Ona 
żyje Prawem w taki sposób, 
że porządkuje nim miłość do człowieka. W 
Bożym Prawie odnajduje podpowiedzi, jak 
kochać ludzi. Jaką Ona musi sprawiać Bogu 
radość tym, że tak dobrze Go rozumie… 

Odnalezienie Jezusa w świątyni. Po pierwsze, 
gdy Maryja traci Jezusa na chwilę z oczu, to 
wie gdzie Go szukać, ale my zatrzymamy się 

nad końcówką tej sceny. Łukasz zapisał - „a 
Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu.” Arcybiskup 
Bruno Forte pisze, że można to tłumaczyć tak 
- Maryja rozważała to wszystko w swoim ser-
cu. Nie wyłączyła rozumu, nie słuchała bez-
myślnie, ale rozważała. Żydowskie rozważa-
nie, to wewnętrzna walka – rzucanie jednego 
argumentu przeciw drugiemu, aby coś wyraź-
nie wybrać, oddzielić. Wspomniany arcybi-
skup podaje taki przykład: Gdyby Żyd trafił 
na bezludną wyspę, to od razu postawiłby 
dwie synagogi - jedną, do której by chodził, i 
drugą, w której jego noga nigdy by nie posta-
ła… Maryja w taki sposób rozważa Boże Sło-
wo – dokonuje wyborów, zasłuchana w to 
Słowo.  

Pogłoski o szaleństwie Jezusa. Kiedy Maryja 
je słyszy idzie odwiedzić Syna, sprawdzić co 
się dzieje, znaleźć odpowiedź. Dlaczego ta 
scena jest taka ważna? Bo pokazuje nam, że 
Maryja, podobnie jak my, idzie drogą wiary, 

wzrasta na niej, uczy się, 
poszukuje. Ona nie ma 
wszystkiego od razu, nie 
wszystko rozumie od razu. 
To, że jest bez grzechu, nie 
oznacza, że wszystko jest 
dla Niej proste i jasne. Jej 
wiara także się rozwija, 
wzrasta. Jej rozumienie 
Bożych planów i Bożej woli 
staje się głębsze, bo nad 
tym pracuje. Ona także 
musi uczyć się wiary. Dla-
tego jest tak fantastyczną 
nauczycielką i przewod-
niczką na tej drodze – sa-
ma ją przeszła.  

Maryja w Ewangelii św. Ja-
na. W tej Ewangelii, Jezus 
zwraca się do Swojej Matki 
– Niewiasto. Jakby dystan-

sował się od faktu bliskiego pokrewieństwa. 
Dlaczego? Bo Jan, chce ukazać Maryję, jako 
tę, która przechodzi drogę wiary i nas nią 
prowadzi. W Kanie Galilejskiej, to Ona uczy 
uczniów. Każe im słuchać Jezusa. Tak 
wszystko się zaczyna. Później Maryja pojawia 
się pod Krzyżem – Jej wiara w Miłość Boga 
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nie kończy się, pomimo cierpienia, które Ją 
przenika, gdy towarzyszy Synowi w Męce. 
Jest to wiara dojrzała. Maryja otrzymuje tam 
Jana i Kościół pod opiekę. Jan pokazuje, że 
przylgnięcie do Maryi jest ważne. Nie można 
tego odrzucić. To Ona, zasłuchana w Słowo 
Boga, zanurzona w wierze Izraela, prowadzi 
nas do wiary w Jezusa. Łączy Stary i Nowy 
Testament.  

Możemy więc powiedzieć, że prawdziwa Ma-
ryjna duchowość, to podążanie tą samą dro-
gą, którą przeszła Maryja. Idąc za Nią, może-
my być pewni, że zbliżymy się do Jezusa. A 
co jest ważne w tej drodze? Wypunktujmy to 
raz jeszcze: 1. Słuchanie Boga, mówiącego za-

równo w Nowym, jak i w Starym Testamen-
cie. Wsłuchiwanie się w Jego Słowo z pra-
gnieniem zrozumienia Jego myśli. 2. Rozwa-
żanie Jego Słów i dokonywanie wyborów w 
oparciu o Nie. 3. Traktowanie Prawa, nie ja-
ko warunków, które trzeba spełnić, ale jako 
podpowiedź jak kochać. 4. Zauważanie po-
trzeb innych i konkretne odpowiadanie na te 
potrzeby. 5. Uczenie się wiary, pogłębianie, 
szukanie odpowiedzi, dojrzewanie w wierze. 
6. Trwanie w relacji z Bogiem, także w do-
świadczeniu cierpienia. 7. Zaufanie Bogu, li-
czenie na Jego siłę, moc, miłosierdzie. Zawie-
rzenie Bogu własnego ubóstwa. 8. Zakorze-
nienie we wspólnocie Kościoła. ●  

Chciałbym się podzielić z Wami przemyśle-
niami na temat zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz prezentów, którymi z tek 
okazji się obdarowujemy. 
Najpierw troszkę słów o samych Świętach i 
atrybutach z nimi związanych. 
Święto Bożego Narodzenia – przeżywamy 
Tajemnicę Wcielenia Jezusa Chrystusa. Przy-
pada 25 grudnia (kalendarza juliańskiego) i 7 
stycznia (kalendarza gregoriańskiego). Co 

ciekawe nie jest to dokładna data Narodzin 
Mesjasza. Jest to data symboliczna, którą 
chrześcijanie wybrali dlate-
go, że jest to czas bliski 
przesileniu zimowemu. 
Choinka – Iglaste drzewko 
Bożonarodzeniowe, które 
symbolizuje płodność, 
trwanie oraz życie i odro-
dzenie. 
Szopka Bożonarodzeniowa 
– Makieta, przedstawiająca 
scenę z Narodzenia Pana. Jej tradycja wywo-
dzi się od teatrzyków kukiełkowych i ludo-
wych jasełek, które były co ciekawe praktyko-
wane już w średniowieczu.  
Kolędy – Pieśni Bożonarodzeniowe, w któ-

rych wysławiamy Nowonarodzonego Mesja-
sza, opowiadające o Przyjściu Boga na Świat. 
A teraz szerzej o dzieleniu się opłatkiem i 
prezentach. 
Opłatek – cienki, przaśny płatek chlebowy 
jest symbolem pojednania i przebaczenia, 
znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się 
nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża 
chęć bycia razem. Jest to szczególny czas (a 
zarazem najlepszy moment), żeby wyjaśnić 

sobie wszystkie 
niedogodności i 
przeprosić za 
wszystko co było 
złe pomiędzy 
osobami, które 

się nim dzielą. Niekiedy jest tak, że są to rze-
czy pozornie bardzo małe, bardzo błahe, ale 

bywa i tak że należy wy-
tłumaczyć dlaczego wtedy 
z naszych ust wyszły sło-
wa takie a nie inne, dla-
czego moje zachowanie, w 
tamtej sytuacji nie było 
takie jak trzeba. Podczas 
dzielenia się opłatkiem 
wskazane (ale niekoniecz-
ne) jest uściśnięcie dłoni 

drugiej osoby, jako symbol przebaczenia. 
Jednak ważniejszą rzeczą jest, aby podczas 
tego momentu patrzeć sobie w oczy (a nie w 
sufit, albo w prezenty pod choinką), bo to jest 
wyraz łączności i szczerości słów, które kieru-

O świętach i  prezentach 
Marcin Janicki 
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jemy do drugiej osoby. Chciejmy się dzielić 
opłatkiem nie tylko z tymi, z którymi nam się 
żyje dobrze, ale również z tymi, z którymi 
nam się nie układa, przy czym to nie jest ła-
twe zadanie, często nawet nie odważamy się 
na ten krok (ale o tym za chwilę). Przejdźmy 
teraz do rzeczy, którą dzieci i dorośli lubią 
najbardziej. 
Prezenty – Są wyrazem wdzięczności i chęcią 
obdarowania bliskich rzeczami materialnymi 
(jednak w tym artykule, chciałbym zwrócić 
uwagę na prezenty niematerialne, które moż-
na sprawić innym, a przede wszystkim so-
bie). Każde dziecko marzy o tym, aby pod 
choinką znaleźć takie prezenty, o których 
marzyliśmy. Nie potrafię wyobrazić sobie ra-
dości dziecka, które marząc o nowym XBOX 
lub PS5 na Święta (nie ukrywam to też jest 
jedno z moich marzeń) znajduje go pod cho-
inką, albo dziewczynki, która od dawna 
chciała mieć całą kolekcję Lalek Barbie i oka-
zało się, że właśnie to znalazła pod świątecz-
nym drzewkiem. Ale tu ro-
dzi się pytanie: Czy ja po-
trafię obdarować drugą 
osobę prezentem, nie pa-
trząc tylko na siebie?  
A drugie pytanie, które mi 
się nasuwa: Co te dzieci po-
wiedziałyby w szkole, gdy-
by ktoś zapytał jaki był naj-
większy/ najlepszy prezent, 
który dostały z okazji 
świąt? Nie mam wątpliwo-
ści, że wymieniliby te 
wszystkie materialne gad-
żety. Ale czy któreś z nich 
powiedziałoby, że najwspa-
nialszym prezentem był 
Pan Jezus? Nie wiem - na-
prawdę nie mam pojęcia. 
To właśnie Jezus jest Naj-
większym z Darów, jaki 
otrzymał i otrzymuje każdy z nas. Nie idzie 
Go kupić w sklepie, bo jest On Bezcenny.  
Innymi prezentami niematerialnymi, które 
możemy sprawić ludziom, a przede wszyst-
kim sobie są dobre słowa, dobre gesty. Ci, 
którzy mnie znają wiedzą, że mam w zwycza-
ju po niedzielnej Mszy Św. podchodzić do 

znajomych osób, uścisnąć im dłoń i obdarzyć 
dobrym słowem, pozdrowieniem. To jest 
rzecz, która sprawia mi ogromną radość - 
mam nadzieję, że tym osobom również. In-
nym darem niematerialnym jest modlitwa. 
W dzisiejszych czasach na pewno modlitwa o 
Pokój na Ukrainie - zapewne jedynym pre-
zentem, o jakim marzy ten Naród jest ustanie 
wojny i długotrwały pokój. Ten dar każdy z 
nas może ofiarować. Kolejnym prezentem 
niematerialnym jest pomoc innym nie mówię 
tu o pomaganiu rodzicom przed Świętami, 
choć to jest bardzo ważna rzecz, ale myślę w 
tym miejscu o wsparciu działań charytatyw-
nych poprzez pracę na ich rzecz. To właśnie 
jest myślenie o innych. Ostatnim z rodzajów 
prezentów niematerialnych jest dobre prze-
życie Świąt Bożego Narodzenia i walka z wła-
snymi wadami oraz niedogodnościami. Po-
zwólcie Państwo, że podam teraz trzy przy-
kłady właśnie takiej walki (od najtrudniejszej 
do najłatwiejszej): 

Pierwsza z nich: Kiedy pod-
czas wspólnego dzielenia 
się opłatkiem w domu, albo 
w innym miejscu (tak było 
podczas dorocznego Wido-
wiska Kolędowego pt.: 
„Betlejem w Spodku” orga-
nizowanego przed pande-
mią w okresie między Bo-
żym Narodzeniem a No-
wym Rokiem, mam nadzie-
ję, że w tym roku to wyda-
rzenie również zostanie 
zorganizowane) staniesz 
oko w oko z osobą, której 
nie darzysz sympatią a ona 
Ciebie (ze względu na sytu-
ację, w której w wyniku 
złych zaplanowanych dzia-
łań tej osoby straciłeś coś 
na czym Ci bardzo zależa-

ło) i nadejdzie czas złożenia życzeń, to nie od-
wrócisz się plecami do niej i nie pójdziesz w 
przeciwnym kierunku ani broń Boże nie po-
wiesz jej kulturalnie mówiąc „Nara” tak jak 
kiedyś w identycznej sytuacji powiedział mi 
jeden chłopak, tylko tak jak już wcześniej 
mówiłem staniesz oko w oko z nią, obdarzysz 
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ją dobrym słowem i złożysz życzenia. 
Druga sytuacja: Kiedy wchodząc do windy w 
bloku dziesięciopiętrowym widzisz, że do 
klatki wchodzi sąsiad, którego bardzo nie lu-
bisz (bo non stop na Ciebie krzyczy, w dodat-
ku nie odpowiada „dzień dobry”), widząc do-
datkowo, że niesie w obu rękach dwie torby 
ciężkich zakupów, a także mając świado-
mość, że mieszka on na drugim piętrze, a 
winda zatrzymuje się dopiero na trzecim, nie 
wsiądziesz i nie odjedziesz do góry, tylko za-
czekasz, podejdziesz to niego i przynajmniej 
zaoferujesz swoją pomoc (on nie musi jej 
przyjąć, ale być może skorzysta z twojej ofer-
ty i to będzie początkiem lepszej relacji) 
Ostatni przykład najłatwiejszy, (ale niestety i 
ja mam z tym problem): Idąc ulicą lub robiąc 
zakupy w sklepie, spotykasz bliźniego, z któ-
rym ze względu na różnicę zdań nie żyjesz 
najlepiej. Masz dwie możliwości - pozdrowić 
go słowem „dzień dobry” albo ominąć go bez 
słowa lub odejść w inną ulicę lub sklepową 
alejkę. Spróbuj wybrać pierwszą opcję. 
Podsumowując: Mówiąc dobre słowa, wyko-
nując dobre gesty możemy sprawić człowie-
kowi lepszy prezent niż obdarowując go pre-
zentem materialnym (oczywiście one też mo-

gą być ważne), ale Najważniejszym Prezen-
tem tego dnia jest Jezus Chrystus. ●  
 

Chcę życzyć Państwu zdrowych radosnych, 
Błogosławionych i co najważniejsze spędzo-
nych z Rodziną Świąt Bożego Narodzenia, 

aby w każdym z nas zamieszkał Nowonaro-
dzony Jezus. A jeżeli zdarzyło się, że komuś z 

Państwa powiedziałem coś niemiłego lub z 
powodu mojego zachowania (mam nadzieję, 
że takowych nie było)  poczuli się Państwo 
zniesmaczeni to najmocniej Państwa prze-

praszam i proszę o wybaczenie.  
 

WESOŁYCH ŚWIĄT  
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU  
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Znajdź dziesięć szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki, 
przedstawiające Mojżesza i jego spotkanie z płonącym krzakiem. 
Możesz o tym poczytać w 3 rozdziale księgi Wyjścia. Rozwiązanie 
w formie zdjęcia wyślij na adres 

krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Malwinka Rentflejsz i Marcelinka Pa-
łasz. Gratulujemy! Można ją odebrać 11 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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