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PIERWSZE CZYTANIE Iz 35,1-6a.10 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech 
wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, 
także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą 
Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saro-
nu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość na-
szego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnij-
cie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto po-
msta; przychodzi Boża odpłata; On sam przy-
chodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wte-
dy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 
wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana po-
wrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 
ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną 
radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. 
Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 146,7.8-
9a.9bc-10 
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. 
DRUGIE CZYTANIE Jk 5,7-10 
Przyjście Pana jest już bliskie 
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. 
Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, 
dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak 
i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, 
bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżaj-
cie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie po-
padli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. 
Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, 
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bracia, proroków, którzy przemawiali w imię 
Pańskie. Oto Słowo Boże. 
EWANGELIA Mt 11,2-11 
Na Chrystusie spełniają się proroctwa 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chry-
stusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy 
Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: 
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i 
na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście 
wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się 
na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowie-
ka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 
Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, 
powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygoto-
wał drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on”. Oto słowo 
Pańskie.

Pn Lb 24,2-7.15-17a Ps 25 Mt 21,23-27 /Wt 
So 3,1-2.9-13 Ps 34 Mt 21,28-32  /Śr Iz 45,6b-
8.18.21b-25 Ps 85 Łk 7,18b-23  /Cz Iz 54,1-10 
Ps 30 Łk 7,24-30 /Pt Rdz 49,2.8-10 Ps 72 Mt 
1,1-17 /So Jr 23,5-8 Ps 72 Mt 1,18-24 /Ndz Iz 
7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 12.12. – 3 n. Adwentu - REKOLEKCJE
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 12).
8:30 + Leokadię Rosłonek (im.) i Jacka Mo-
łotkiewicza.
10:00 + Edwarda (14 r. śm.), Mariannę i Jana 
Kaniewskich, Henryka Jaronia. 
11:30 + Jana Borkowskiego.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Wiesława Chorosia (1 r. śm.).
Poniedziałek 13.12. – Św. Łucji, dziewicy i 
męczennicy - REKOLEKCJE
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 13).
6:30 + Mariana Wójcika.
6:30 + Ewę Szubzda.
8:30 Dz.-bł. za miniony rok z prośbą o bło-
gosławieństwo w Nowym Roku dla KŻR św. 
Faustyny.
11:00 
16:30 + Walerię i Stanisława Kucharczyków i 
ich rodziców, Mariannę Oszczak, Aleksandra 
Strzałkowskiego.
18:00 + Jana, Kazimierę, Szczepana i ich ro-
dziców.
20:00 + Stefanię (25 r. śm.) i Stefana (30 r. 
śm.) Rżewskich.
Wtorek 14.12. – Św. Jana od Krzyża, prezbi-
tera i doktora Kościoła - REKOLEKCJE
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 14).
6:30 + Irenę (22 r. śm.), Marka i Lecha Gaw-
ryjołków.
6:30 + Bronisławę Zajdler (mies. po śm.).
6:30 + Ewę Szubzda.
8:30 
11:00 + Józefę, Franciszka i Wiktorię Jarząb-
ków.
16:30 Dz-bł. z prośbą o bł. Boże dla Małżon-
ków oraz dzieci: Aleksandry i Wojciecha.
18:00 + Irminę Piotrowską (9 r. śm.) i cr. Pio-
trowskich.
20:00 + Jadwigę Wójcik (10 r. śm.) i Romana 
Wójcika.
Środa 15.12. - REKOLEKCJE

6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 15)
6:30 O bł. Boże i Dary Ducha ŚW. dla Zbignie-
wa Markowskiego i jego rodziny.
8:30 + Jana, Annę i Czesława Pirug.
11:00 + Henryka Szymeckiego (19 r. śm.).
16:30 + Jana Kałasę (1 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
+ Aleksandrę i Józefa Żelazek.
20:00 + Bronisławę (11 r. śm.) i Jana (15 r. 
śm) Gasów.
Czwartek 16.12. 
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 16).
8:30 
18:00 + Irenę (7 r. śm.) i Wojciecha Barankie-
wiczów, cr. Barankiewiczów, Lechów i Cheł-
stowskich.
Piątek 17.12. 
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 17).
6:30 + Wojciecha Kuśmierczaka (10 r. śm.).
8:30 + Kazimierza Kossowskiego (11 r. śm.), 
r-ców: Mieczysławę i Stanisława Hiszpań-
skich.
18:00 + Bronisława Marcińczaka (15 r. śm).
Sobota 18.12.  
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 18).
6:30 + Marka, Marię, Janinę i Witolda Gawry-
jołków.
6:30 Dz.-bł. W dniu urodzin Basi Krajewskiej.
8:30 + Danutę, Jana, Monikę i cr. Tobiaszów, 
Mariannę i Władysława Czerwińskich.
18:00 + Stanisława Króla (11 r. śm.) jego ro-
dziców i rodzeństwo, cr. Latuszków i Królów.
Niedziela 19.12. – 4 n. Adwentu 
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 19).
8:30 + Zofię (25 r. śm.) i Stefana (20 r. śm.) 
Wielgołaskich.
10:00 + Irenę Genadiusza Prokopowiczów, 
Krzysztofa, Mariannę i Wladysława Majzne-
rów.
11:30 + Stanisława (31 r. śm.) i Katarzynę Au-
guścińskich i ich rodziców
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Antoniego (3 r. śm.) i Mariannę Po-
ryckich.



Ogłoszenia duszpasterskie 
12.12.2010. – III Niedziela Adwentu
wTo już połowa Adwentu. W najbliższą 

środę wkraczamy w liturgiczny okres bezpo-
średniego przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia. Przypatrzmy się, jak przeżywa-
my  ten święty czas. Może to właściwy mo-
ment na korektę naszego postępowania, na 
pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez 
szczerą spowiedź.  Kościół przychodzi z po-
mocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia oraz 
poprzez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. 
Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie 
ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem - Spra-
wiedliwym  Sędzią. 
wRozpoczynamy dzisiaj adwentowe Reko-

lekcje Parafialne. Dzisiaj nauki rekolekcyjne 
na wszystkich Mszach św. i potem w ponie-
działek, wtorek i środę Msze św. z naukami 
o godz. 6.30, 8.30, 11.00, 16.30 (dla dzieci) 
18.00 i 20.00. Zwróćmy uwagę, że o godz. 
20.00 jest Msza św. i nauka rekolekcyjna do 
młodzieży i dla wszystkich późno wracających 
z pracy. Pamiętajmy, że wtorek jest dniem 
spowiedzi. Skorzystajmy przed Bożym Naro-
dzeniem z okazji pojednania z Bogiem i ludź-
mi. W poniedziałek na godz. 11.00 zaprasza-
my do kościoła zwłaszcza chorych i starszych. 
W tym dniu po godz. 12.30 chcemy nawiedzić 
chorych, których nie można przywieźć do ko-
ścioła. Prosimy o zgłaszanie tych chorych w 
zakrystii.
wPodczas rekolekcji kancelaria będzie 

nieczynna. W sprawach najpilniejszych (np. 
pogrzeby) należy zgłaszać się do księdza w 
zakrystii.  
wTaca w dniu dzisiejszym jest przeznaczo-

na na nasze diecezjalne Seminarium Duchow-
ne.
wOpłatki i świece Caritas są do nabycia w 

parafialnym kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.

wZapraszamy wszystkich na Roraty - uro-
czyste Msze św. o Najświętszej Maryi Pannie 
odprawiane w naszym kościele codziennie o 
godz. 6.30 rano.
wW tym tygodniu rozpoczynamy też Kwar-

talne dni modlitw o chrześcijańskie życie 
rodzin. Nie lekceważmy współczesnych za-
grożeń i zorganizowanych ataków wrogów 
rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podsta-
wowym i naturalnym środowiskiem chrześci-
jańskiego wychowania i przekazywania wiary. 
Trosce o trudną codzienność naszych rodzin 
niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólno-
towa domowego Kościoła.
wDzisiaj Grupa Charytatywna organizuje 

kwestę – środki zebrane podczas tej kwesty 
będą przeznaczone na paczki żywnościowe 
dla potrzebujących rodzin z naszego miasta. 
Serdecznie prosimy o przyłączenie się do na-
szej akcji przez udział w dzisiejszej kweście. 
wZaś w niedzielę, (19 XII) Grupa Charyta-

tywna zaprasza na kiermasz ozdób i stroików 
świątecznych, wykonanych przez dzieci i do-
rosłych mieszkańców naszego miasta. Cały 
dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony 
na zakup paczek świątecznych dla potrzebu-
jących rodzin z Józefowa. Zachęcamy Pań-
stwa do skorzystania z okazji, aby włączyć się 
naszą akcję kupując te piękne prace. Wszyst-
kim, którzy zechcieli już wspomóc akcję i tym, 
którzy jeszcze się włączą serdecznie dzięku-
jemy. 
wJeszcze jedno ogłoszenie: Stowarzysze-

nie Forum Chrześcijańskie wraz z ks. Pro-
boszczem zaprasza dzieci i rodziców na XII 
Spotkanie Mikołajkowe, które odbędzie się w 
naszej parafii (w dolnym kościele) w dniu 17 
grudnia (w piątek) o godz. 17.00. Serdecznie 
zapraszamy.
wOstatnie ogłoszenie: 26 grudnia w Nie-

dzielę – Ur. Św. Rodziny podczas Msza św. 
o godz. 13.00 pragniemy zorganizować uro-
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czyste odnowienie przysięgi małżeńskiej par, 
które w tym roku kalendarzowym obchodziły, 
bądź będą obchodzić jubileusz 50-lecia i 25-
lecia ślubu. Prosimy o zgłaszanie (w zakrystii 
lub w kancelarii) swojego udziału w tej pięknej 
uroczystości. 
W tym tygodniu patronują nam:

13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, 
która oddała życie w obronie wiary około 304 
roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociem-
niałych (wspomnienie obowiązkowe);

14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyją-
cy w latach 1542-1591, jeden z największych 
mistyków i teologów duchowości, za co wyróż-
niono go tytułem Doktora Kościoła (wspomnie-
nie obowiązkowe).

POCHWAŁA PRZYJACIELA
Nikogo z ludzi Chrystus tak nie pochwalił jak Jana 

syna Elżbiety i Zachariasza. Nawet o swojej mamie nie 
wypowiedział publicznie tak pięknych i ciepłych słów 
jak o nim.

Łączyło ich nie tylko pokrewieństwo, lecz i przyjaźń. 
Znał jej tajniki ich wspólny uczeń Jan, syn Zebedeusza, 
autor czwartej Ewangelii. Jan obserwując wzrost popu-
larności Jezusa cieszy się i – jak przystało na dobrego 
przyjaciela – dobrowolnie ustępuje Mu miejsca.

Pismo Święte niewiele mówi o konkretnych wymia-
rach przyjaźni Jana z Chrystusem. Wiemy jedynie, że 
więzy tej przyjaźni zostały już zadzierzgnięte w spotka-
niu ich matek: Elżbiety i Maryi, gdy były w stanie bło-
gosławionym. Skoro matki łączyły nie tylko więzy krwi, 
lecz i wielka przyjaźń, nie należy się dziwić, że ich syno-
wie spotkali się na tej samej płaszczyźnie. Kto wie czy 
Jan nie był najbliższym przyjacielem, jakiego Chrystus 
posiadał na Ziemi. Łączyła ich bowiem wspólna misja. 
Jan miał przygotować teren pod działalność Jezusa. 
Uczynił to dobrze. Jego misja dobiegła końca i siedział 
w więzieniu oczekując na wyrok. Jezus wiedząc, że dni 
przyjaciela są policzone, wypowiada pod jego adresem 
słowa pochwały: „Między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy od Jana Chrzciciela”.
W adwencie Kościół wzywa nas do spotkania z Ja-

nem Chrzcicielem i głębszej refleksji nad tajemnicą 
przyjaźni. Jest ona skarbem, jednym z nielicznych, o 
który warto na Ziemi zabiegać, ułatwiającym spotkanie 
z Bogiem. Przyjaźń jest dojrzałą formą miłości, opartą 
na współpracy i umiłowaniu prawdy.

Nie każda miłość ma odwagę zamienić się w przy-
jaźń. W miłości ludzie spotykają się twarzą w twarz, 
spoglądają sobie w oczy, ma ona coś z wzajemnej 
„adoracji”. Miłości grozi egoizm we dwoje. Przyjaciele 
spotykają się ramię w ramię, zapatrzeni są nie w siebie, 
lecz w zadania, jakie mają do wykonania. Przyjaciół łą-
czy wspólny cel. Jeden drugiemu pragnie pomóc w 
wykonaniu życiowego zadania.

Ktokolwiek poszukuje przyjaciela, winien wzrok 
skierować na ludzi zapracowanych, dźwigających 
ciężar odpowiedzialności. Pragnienie uczestniczenia 
w trudzie jednego z nich jest znakiem gotowości na 
spotkanie przyjaciela. Nie musi to być pomoc bezpo-
średnia, może być zawarta w życzliwości, modlitwie, 
ofierze, ale jakaś forma współpracy musi być. Czło-
wiek leniwy nie może być przyjacielem.

Drugim elementem nieodzownym w przyjaźni jest 
wspólne umiłowanie prawdy. Przyjaźń opiera się na 
zawierzeniu, a ono jest możliwe wyłącznie w oparciu 
o prawdę. Ta podobna postawa wobec prawdy łączyła 
Jana Chrzciciela z Chrystusem. Jeden i drugi prawdę 
swych słów pieczętuje męczeńską krwią. Tylko ten, kto 
ceni prawdę wyżej niż doczesne życie, może być nieza-
wodnym przyjacielem.

W adwentowym przygotowaniu do ponownego 
przeżycia tajemnicy przyjścia Syna Bożego na ziemię 
warto zastanowić się nad dziejami naszych przyjaźni w 
życiu. Czy przyjaciela szukam? Czy go znalazłem? Czy 
nie straciłem z własnej winy? Warto też odkryć związek 
udanych i nieudanych przyjaźni z naszym dorastaniem 
do spotkania z Bogiem. Jezus w każdej Mszy świętej 
wyznaje nam: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi (...) 
Już was nie nazywam sługami (...), ale nazwałem was 
przyjaciółmi”. Boże Narodzenie to pamiątka narodzin 
naszego Przyjaciela. Czy może być piękniejszy dzień 
w roku?

Ks. Edward Staniek


