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EWANGELIA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ  ADWENTU                                                     Mk 1,1-8   

 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu.   
 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u 
proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.  
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając przy tym swe 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 się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym”.  
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Przygotujmy drogę Panu ...  
 

Każde czasy i każda społeczność ma swojego Jana Chrzciciela - o którym 
sam Jezus powiedział, że jest największym z proroków. Takie postacie to 
zazwyczaj ludzie, których nie lubimy, bo pokazują nam jacy naprawdę 
jesteśmy, bo demaskują nasze słabości i obnażają nasze prawdziwe -nie 
zawsze najpiękniejsze- twarze. Tacy ludzie, jak Jan Chrzciciel, mają 
odwagę nazywać grzech - grzechem, świństwo - świństwem, kant - kantem. 
To są ludzie, którzy z Bożego posłania są prorokami przygotowuj ącymi 
drogę Panu. Niewątpliwie najwi ększym prorokiem naszych czasów jest 
Papież, tylko kto Go chce słuchać ? My nawet przychodzimy -z patosem- do 
proroka naszych czasów i tłumnie uczestniczymy w jego pielgrzymkach, ale 
go nie słuchamy, a nawet słuchając nie słyszymy tego co naprawdę do nas 
mówi, albo -po faryzejsku i z hipokryzją- odnosimy to do innych. A 
przecież nawet mały rachunek własnego sumienia pokaże nam nasze 
prawdziwe i "nieumalowane" oblicze. Adwent to czas przygotowania na 
przyj ście Pana, ale też czas porządków ... we własnym sumieniu i na 
własnym podwórku.     

 



 
OGŁOSZENIA 

1.  W najbli ższy poniedziałek przeżywamy Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Zapraszamy Parafian na Msze św. o godz. 9.00 i 16.00. 

     2.  Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 
          odprawiane są Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych  
          a szczególnie dzieci i modzież. 
     3.  Zapraszamy dzieci i chętnych do pomocy rodziców na Bal Sylwestrowy 
          dn. 31 grudnia od godz. 20.00. Koszt od jednego dziecka – 10 zł. 
          Wzór oświadczenia – str. 4. 

4. W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym prosimy o większe ofiary 
na tacę.   

5. Przypominam młodzieży z zespołu „Angels”, chórkowi i grającym na 
instrumentach, że wyjeżdżamy do kina w Rawie Maz. 12. XII o godz. 17.00. 
Proszę o zapisywanie się wpłacając – 2 zł. 
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UŚMIECHNIJ SI Ę 

Przedszkolanka zwraca uwagę Krzysiowi:  
- Dlaczego używasz takich brzydkich słów, kto cię tego nauczył? 
- Tatuś. 
- Tatuś?! Ty nawet nie wiesz, co one oznaczają! 
- A właśnie, że wiem! To znaczy, że samochód nie chce zapalić! 
 
Popsuła się brama między piekłem a niebem. Żadna ze stron nie kwapiła się do naprawy 
więc św. Piotr zaproponował, że rozegrają mecz piłkarski i przegrana strona naprawi 
bramę. Diabeł bardzo chętnie na to przystał. Św. Piotr zdziwiony pyta: 
- Czemu jesteś taki chętny? Przecież mamy wszystkich najlepszych piłkarzy. 
- Ale wszyscy sędziowie są u nas - odpowiada zadowolony diabeł. 
 

 

        
 

Ks. Rekolekcjonista zainteresował się pracami dzieci, podziwiał wystrój kościoła  
i jego otoczenie. 

 
 



 

.INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK 08. 12. 2008. 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZ ĘCIA NMP  
  9.00  Za +Józefę i Kazimierza Szymczaków. 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Dąbrowskiej z racji 
           18 rocz. urodzin; 
           Za +Jana Skonecznego w 2 rocz. śmierci i cr. Skonecznych. 
                                                      
                                                      WTOREK 09. 12. 2008 
16.00 Za +Stefana Szadkowskiego w 6 rocz. śmierci, dziadków Szadkowskich 
          i Goleniów. 
                                                                ŚRODA 10. 12. 2008 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Waldemara z racji imienin 
           / int. od Parafian /. 
           Z podziękowaniem za łaskę zdrowia i z prośbą o dalszą opiekę. 

 Za +Zofię Moczarską / int. od uczestników pielgrzymki do S. G. Rotondo /;  
                +Zofię Kwiatkowską w 30 rocz. śmierci i cr. Kwiatkowskich oraz 
                   Tadeusza Kąckiego; 
                +Jana Skonecznego / int. od córki Eli z rodziną /. 
                +Mariana Sygitowicza w 1 rocz. śmierci, Zygmunta Sygitowicza 
                  i jego syna Zygmunta oraz Mariusza Kościechę; 
                +Stefana Marcjanika. 
                                             CZWARTEK 11. 12. 2008 
16.00 ……. 
                                                      PIĄTEK 12. 12 2008 
16.00 ……. 
                                                      SOBOTA 13. 12. 2008 
  9.00 int. brak  
16.00 …….  
                                                      NIEDZIELA 14. 12. 2008. 
  9.00 Za +Zofię i Mieczysława Moczarskich oraz Władysławę, Romana  
                  i Henryka Świechów. 
12.00 Za zmarłych Parafian. 
16.00 Za +Mariusza Michalaka. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

       Wyrażam zgodę na udział………………………………………………. w Balu 
Sylwestrowym, który odbędzie się dnia 31.XII.2008 r. w godz. 20.00 – 1.00 
i zobowiązuję się do odebrania dziecka o godz. 1.00 / dn. 01. 01. 2009r./. 
 
  Data…..                                                                               Podpis   
                          


