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Poniedziałek 14.12 św. Jana od Krzyża, prezbitera i dr Kościoła. (wsp. obowiązkowe)  
900 + Ryszarda Bigaja od uczestników pogrzebu    
1200 + Mariannę Brzozę od wnuczków Magdaleny, Michała, Marcina, Macieja z rodzinami  
1600 + Bolesława, Helenę, Czesława, Waldemara Krzyszkowskich, Antoniego, Katarzynę 
Pietrzczyk z int. rodziny  
1800 + Stanisława Frankowicza zam. swatowie z Kielc - Salwowie 
Wtorek 15.12 Dzień Powszedni 
900 + Mariannę, Zygfryda Kruk, Józefa Gajdę i Edwarda Wrzostkiewicza  
1200 + Ryszarda, Kazimierza Januszków, Anielę, Józefa, Danutę Stachurów  
1600 + Zofię Pobocha (r. śm.) zam. rodzina   
1800 +Helenę Daleszak zam. właściciel firmy Szymwik Star wraz ze wszystkimi pracowni-
kami   
Środa 16.12 Dzień Powszedni  
1600 W 18 r. ur. Kingi Grabowskiej o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice i rodzeństwo   
1700 + Agnieszkę Ślizankiewicz zam. koledzy i koleżanki ze SP  
Czwartek 17.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Józefa, Stefanię, Władysława Gawiorów, Bolesława Stachurskiego, Mariannę 
Gajek zam. rodzina   
        2) + Wiktora Kowalskiego, zm. z rodz. Kowalskich i Ornalów zam. rodzina  
1700 1) + Ryszarda Bigaj zam. siostra Teresa 
       2) + Mirosława Gierasińskiego zam. chrzestny Marian z rodziną  
Piątek 18.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Piotra (r. śm), Eugeniusza, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefana, 
Mariana Nowaków    
        2) + Agnieszkę Ślizankiewicz od uczestników pogrzebu  
1700 + Zdzisława Grzegorczyka od uczestników pogrzebu   
Sobota 19.12 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Machulskiego (r. śm.), Mariannę i Augustynę Stachurów z int. rodziny  
1700 + Antoninę Buras (5 r. sm.)   
Niedziela  20.12 IV Niedziela Adwentu 
800 + Stanisława, Józefę Zawadzkich  
1000 + Edwarda Śmietanę (31 r. śm.) z int. córki  
1200 Msza Święta za parafian  
1600 + Piotra Pobochę  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: So 3, 14-18a / Flp 4, 4-7 
Ewangelia: Łk 3, 10-18 
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż 
więc mamy czynić?». On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da te-
mu, który nie ma; a kto ma żywność, niech 
tak samo czyni». Przychodzili także celni-
cy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nau-
czycielu, co mamy czynić?». On im odpo-
wiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad 
to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i 
żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On 
im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcaj-
cie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprze-
stawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud 
oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w sercach co do Jana, czy nie 
jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u san-
dałów. On chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę 
zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym». Wiele też innych napo-
mnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 
 
 

Kazanie espresso… 
"Ks. Michał Heller mówi, że ocena siebie dlatego jest tak trudną sztuką, bo trzeba wyjść po-
za siebie, spojrzeć na siebie z boku. 
Jan Chrzciciel bez oporów czy jakiegokolwiek przymusu z pokorą wyznaje, że Jezus jest od 
niego mocniejszy oraz godniejszy. 
>>Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, I wyższy rozum tylko głębszej poko-
rze<< - pisał Adam Mickiewicz."                                                                        /ks. E. Burzyk/ 

Panie uczyń mnie miłosiernym! 
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A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. ZAPRASZAMY: 13 
grudnia 2015 r. (Niedziela) - Dzień ze św. Janem z Dukli - Msza 
św.: 8.00, 10.00 z wprowadzeniem relikwii św. Jana z Dukli i nauką 
dla dzieci, 12.00, 16.00. 14 grudnia 2015 r. (Poniedziałek) - Dzień 
Spowiedzi - Nabożeństwo z nauką dla dzieci: 8.00; Msza św.: 9.00, 
12.00, 16.00, 18.00. 15 grudnia 2015 r. (Wtorek) - Dzień Miłosier-
dzia - Nabożeństwo z nauką dla dzieci: 8 00, Msza św.: 9.00, 12.00 
z Sakramentem Namaszczenia Chorych, 16.00, 18.00. Dodatkowo: 
17 grudnia 2015 r. (Czwartek) - Nawiedzenie chorych przez księży 
w domach od godz. 9.00, prosimy o zgłaszanie osób w zakrystii. 18 
grudnia 2015 r. (Piątek) - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po 
Mszy Św. o godz. 16.00. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA serdecznie zaprasza młodych 
na „Herbatę z aureolą”, która odbędzie się w piątek 18.12.2015 o 
godz. 18.12  Jej patronem będzie św. Jan z Dukli.  Zachęcamy 

także dorosłych na spotkanie „Kawa na obłoku”, które zaplanowane jest na niedzielę 20 
grudnia na godz. 15.30. Gościem specjalnym będzie św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 
▪ Dziś w naszym kościele rozprowadzane są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
▪ Zachęcamy do zgłaszania chęci przyjęcia młodych domu podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w lipcu 2016 (19-25 lipca) – szczegóły i formularze dostępne w kościele. 
▪ Dziękujemy za otwartość w przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Boże, który objawiasz swoją wszechmoc przede wszystkim poprzez miłosierdzie i przeba-
czenie, daj nam przeżyć rok łaski, czas sprzyjający miłowaniu Ciebie i braci, w radości 
Ewangelii. Nieustannie zsyłaj na nas swego Ducha Świętego, abyśmy niestrudzenie z ufno-
ścią kierowali spojrzenie na Tego, którego przebiliśmy, Twego Syna, który stał się człowie-
kiem, jaśniejące oblicze Twego nieskończonego miłosierdzia, pewne schronienie dla nas 
wszystkich, grzeszników, potrzebujących przebaczenia i pokoju, prawdy, która wyzwala  
i zbawia. On jest Bramą, przez którą przychodzimy do Ciebie, niewyczerpalne źródło pocie-
szenia dla wszystkich, piękno, które nie zna zachodu, radość doskonałą w życiu bez końca. 
Niech się za nami wstawia Niepokalana Dziewica, pierwszy i wspaniały owoc paschalnego 
zwycięstwa, jaśniejąca jutrzenka nowych niebios i ziemi nowej, szczęśliwy cel naszej ziem-
skiej pielgrzymki. Tobie Ojcze Święty, Twemu Synowi, naszemu Odkupicielowi, Duchowi 
Świętemu, Pocieszycielowi wszelka cześć i chwała na wieki wieków.” Tak modlił się papież 
Franciszek podczas otwarcia Świętych drzwi 8 grudnia 2015 r. Obecnie istniejące w bazyli-
ce św. Piotra Drzwi Święte, których otwarcie oznacza formalne rozpoczęcie Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia są darem katolików szwajcarskich i wyrazem ich dziękczynienia Bogu za 
to, że uratował Szwajcarię od okrucieństw i nieszczęść II wojny światowej. Zainstalowano je 
i otwarto w związku z Jubileuszem Roku 1950. Drzwi są ozdobione 16 scenami biblijnymi, 
opowiadającymi o odkupieniu i przebaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem ewangelicz-
nych przypowieści o miłosierdziu Bożym. Pierwsze dwie płaskorzeźby przedstawiają Adama 
i Ewę i ich wypędzenie z raju. To swego rodzaju "zatrzaśnięcie drzwi" przechodzi następnie 
w dwie inne sceny, opowiadające o Zwiastowaniu Narodzenia Pańskiego. Kolejne przed-
stawienia ukazują różne fragmenty publicznej działalności Pana Jezusa: Jego chrzest, przy-
powieści o zagubionej owcy i o synu marnotrawnym, uzdrowienie paralityka i przebaczenie 
grzesznikowi. Następne dwie sceny związane są ze św. Piotrem, przedstawiając go, gdy py-
ta: "Panie, ile razy mam przebaczać swemu bratu?" oraz gdy zapiera się Chrystusa i gdy On 
mu to wybacza. Scena dwunasta przedstawia dobrego łotra, co ma symbolizować zbawie-
nie otwarte na wszystkich, którzy o to proszą. Potem następuje św. Tomasz, uzdrowiony ze 
swej małej wiary i obraz sakramentu pojednania. Ostatnie płaskorzeźby ukazują nawrócenie 
św. Pawła i otwarcie Drzwi Świętych przez Piusa XII na rozpoczęcie Roku Świętego 1950. 

 

 

Boży człowiek… - św. Jan z Mathy (17 grudnia) 
Jan urodził się w Faucon, w miasteczku leżącym na pograniczu 
Włoch i Francji. Data jego narodzin wydaje się pewna - to rok 
1154. Pewny jest również rok jego śmierci - 1213. Przyjął świę-
cenia kapłańskie. W czasie pierwszej sprawowanej Mszy, 29 
stycznia 1194 roku, ukazał mu się Pan Jezus, trzymający ręce 
na dwóch niewolnikach, spiętych ze sobą razem żelazną obrę-
czą - jeden z nich był rasy białej, a drugi czarnej. Jan zrozumiał, 
że Pan Bóg powołuje go do opieki nad więźniami chrześcijań-
skimi, których Arabowie w korsarskich wypadach na wybrzeżach 
Europy porywali i wywozili jako niewolników do Afryki. Poruszo-
ny do głębi tym widzeniem, Jan udał się do św. Feliksa de Valo-
is, który w Cerfroid, oddalonym o ok. 70 km od Paryża, założył 
pustelnię. Tam to opracowano konkretny zarys nowej rodziny 
zakonnej i jej konstytucji. Zakonowi nadał nazwę Zakonu Trójcy 

Przenajświętszej (zwanego powszechnie trynitarzami). Sprawa wykupu niewolników z rąk 
muzułmańskich przysparzała jednak Janowi nowe kłopoty: trzeba było bowiem wyszukiwać 
rodziny wykupionych, zapewnić wykupionym tymczasową opiekę i byt, a także środki, by 
mogli do swoich rodzin powrócić. Jan założył więc dla nich tymczasowe przytułki. Ostatnie 
lata Jan spędził właśnie we wspomnianym klasztorze rzymskim, gdyż w Wiecznym Mieście 
łatwiej mu było kierować nowe ekspedycje do Maroka i Tunisu. Tam też zmarł 17 grudnia 
1213 roku. Modlitwa. Panie Jezu przez wstawiennictwo św. Jana prosimy Cię, uwolnij nas 
od przywiązania do grzechu. Amen 
Tu es Petrus... 
140. Jan XVII (VI-XII.1003) Wyniesiony na tron papieski (w czerwcu 1003) przez Krescen-
cjuszy, rządził tylko pół roku. Zmarł w listopadzie lub grudniu tego samego roku. Od tego 
papieża zaczyna się mylne liczenie prawowicie wybranych papieży Janów: ponieważ Jan 
XVI (antypapież) też znalazł się w spisie papieży, kolejny nazwał się Janem XVII. 
Zamyśl się… 
„Szczęście jest przyjemnością wol-
ną od wyrzutów sumienia.”    
                                         /Sokrates/  

Uśmiech… 
Wchodzi gość do sklepu zoologicznego: - Ma pan ga-
dającą papugę? - No, niestety nie, ale mamy dzięcio-
ła. - I co, ten dzięcioł gada? - Tak, morsem... 

Coś dla ducha… 
„Oblicze Jezusa” 

Pewnego dnia, na Sycylii, mnich Epifaniusz odkrył w sobie dar Pana: potrafił malować pięk-
ne ikony. Zapragnął namalować jedną, która stałaby się arcydziełem: zapragnął namalować 
oblicze Chrystusa. Gdzie znaleźć odpowiedniego modela, zdolnego wyrazić równocześnie 
cierpienia i radość, śmierć i zmartwychwstanie, boskość i człowieczeństwo? Epifaniusz nie 
mógł zaznać już spokoju. Wyruszył w podróż, przemierzył Europę, obserwując każdą twarz. 
Niestety, nie istniało oblicze mogące przedstawiać Chrystusa. Pewnego wieczoru zasnął 
powtarzając słowa psalmu: «Twego oblicza szukam Panie. Nie ukrywaj przede mną Twego 
oblicza.». Miał sen: anioł prowadził go do spotykanych osób i wskazywał na jeden szczegół, 
który czynił tę twarz podobną do Chrystusowej; radość młodej żony, niewinność dziecka, si-
łę wieśniaka, cierpienie chorego, strach skazańca, dobroć matki, przestrach sieroty, suro-
wość sędziego, wesołość kuglarza, miłosierdzie spowiednika, zabandażowane oblicze trę-
dowatego. Epifaniusz powrócił do swego klasztoru i wziął się o pracy. Po roku ikona przed-
stawiająca Chrystusa była gotowa. Pokazał ją opatowi i współbraciom, którzy zdumieli się  
i rzucili się na kolana. Oblicze Chrystusa było cudowne, wzruszające, stawiające pytania. 
Na próżno pytano Epifaniusza, kto posłużył ma za modela. Nie szukaj Chrystusa w obliczu 
jednego człowieka, ale w każdym człowieku szukaj fragmentu oblicza Chrystusowego. 

/Bruno Ferrero/ 
 


