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Życie i powołanie Jana Chrzciciela
To prorok zapowiadający przyjście Jezusa i przygotowujący ludzi na to wyda-
rzenie. Syn Zachariasza [kapłana w jerozolimskiej świątyni] i Elżbiety [krewnej 
Maryi]. Rówieśnik Jezusa, poczęty w podeszłych latach swoich rodziców dzięki 

Bożej interwencji. Nauczał nad rzeką Jordan i udzielał chrztu [stąd jego przydomek], ochrzcił również Jezusa. 
Kiedy Go zobaczył wypowiedział słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29), które kapłan 
wymawia przed spożyciem Ciała Chrystusa. Prowadził ascetyczny tryb życia, ubrany w skórę wielbłądzią żywił 
się szarańczą i leśnym miodem (zob. Mt 3, 4). Ścięty z polecenia króla Heroda Antypasa za to, że krytykował jego 
grzeszny związek z żoną brata.
Czym różni się chrzest Jana od chrztu Jezusa?
Chrzest udzielany przez Jana, polegający na zanurzeniu w wodach Jordanu, ma charakter zewnętrzny, jest we-
zwaniem do pokuty i nawrócenia. Jan Chrzciciel zapowiada, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, 
co wskazuje, że nie będzie to tylko rytualne zewnętrzne obmycie, ale rzeczywiste zgładzenie grzechów, związane 
z wewnętrzną przemianą i uświęceniem mocą Ducha Świętego.

ks. Eugeniusz Burzyk

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 
słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. [...]. A gdy 
widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i  saduce-
uszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie 
myślcie, że możecie sobie mówić: »Abrahama mamy za ojca«, bo powia-
dam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem [...]”.

Mistrz Eckhart drwił z religijności i pobożności ludzi, którzy Bo-
ga traktują jak krowę: „Jedni doją mleko, drudzy wyciągają inne 
korzyści”.
Jan Chrzciciel powątpiewa w nawrócenie faryzeuszy i saduceuszy; 
podejrzewa, że przyjmują chrzest tylko na pokaz lub „na wszelki 
wypadek”.
Krzysztof Zanussi twierdzi, że instrumentalne traktowanie religii, 
demonstracje katolickości, antykatolickości jest czymś marnym 
i głupim.
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Nowa sala rekreacyjna  
dla ministrantów i lektorów

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy gruntowny remont 
salki dla ministrantów i lektorów, wraz z prowadzącym 
do niej długim korytarzem, w którym znajdować się bę-
dzie szatnia. Zostały zdrapane, wyrównane i zagipsowa-
ne ściany oraz sufit, zamontowaliśmy nowe drzwi i okna. 
Wymieniona została instalacja elektryczna, lampy, insta-
lacja antenowa. W sali są nowe grzejniki wraz z instalacją 
CO. Na podłodze została położona sztuczna trawa, gdyż 
jest to sala rekreacyjna, czyli służąca do ćwiczeń, gier 
i zabaw.
Wyposażenie tej sali nie jest zakupione ze składek, które zbieramy 
na remont. Odbiornik telewizyjny, stół bilardowy, „piłkarzyki”, sztangę 
czy przyrządy do ćwiczeń ministranci zakupili już dawniej, z ofiar, któ-
re składacie im podczas kolędy lub które otrzymali w prezencie. W 90 
procentach sami sfinansowali także nowe duże okno.
Mamy nadzieję, że sala rekreacyjna przyczyni się do pogłębienia wspól-
noty w gronie ministrantów i będzie zachętą do służby przy ołtarzu.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Kościół w kra-
jach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, któ-
ry rozwija się w trudnych warunkach. 

 2. W poniedziałek – 3 grudnia, jak w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca, zapraszamy wszystkie kobiety, 
nie tylko z naszej parafii, na Modlitwę Matek – w in- 
tencji dzieci, wnuków i chrześniaków. Modlitwa od- 
będzie się po wieczornej Mszy o 18.30 przed wysta- 
wionym Najświętszym Sakramentem. W dzisiejszym 
świecie nasze dzieci potrzebują modlitwy, zachęcamy 
więc, aby przyjść i ofiarować ten czas Jezusowi.

 3. We wtorek – 6 grudnia podczas Rorat przybędzie do 
nas specjalny gość. Zapraszamy wszystkie dzieci, nie 
tylko we wtorek, ale przez cały Adwent, od ponie-
działku do piątku o godz. 18.00.

 4. W czwartek – 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy wieczornej ks. 
Adam zaprasza na katechezę dla dorosłych. Będzie 
to kontynuacja tematu o Sakramencie Pojednania. 
Katecheza odbędzie się w salce na piętrze kościoła.

 5. W piątek – 9 grudnia, w ramach akcji „Świeć przy-
kładem nie tylko w Adwencie”, po Mszy Świętej wie-

czornej odbędzie się spotkanie prowadzone przez 
Policję na temat bezpieczeństwa na drogach.

 6. Przy stolikach z prasą można nabyć świece „Caritas” 
na stół wigilijny.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na wie-
niec adwentowy mieszkańcom bloku nr 11 z Osiedla 
Słowackiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloku nr 13 z tego osiedla.

 8. Zakończyliśmy remont sali rekreacyjnej dla mini-
strantów i lektorów, wraz z prowadzącym do niej 
korytarzem. Zostały zdrapane, wyrównane i zagipso- 
wane ściany, sufit, zamontowane nowe okna i drzwi. 
Wymieniona została instalacja elektryczna oraz lam- 
py. Są nowe grzejniki z instalacją CO. Wyposażenie 
tej sali zostało przeniesione ze starej sali mini- 
strantów. Obecnie, obok toalet, powstaje aneks ku- 
chenny, z którego będą korzystać wszystkie grupy 
działające w parafii.

 9. W przyszłą niedzielę – 11 grudnia składka specjalna 
na prowadzone prace remontowe i przygotowanie 
kościoła na święta.

Ogłoszenia duszpasterskie
4 – 11 grudnia

Wszystkim górnikom mieszkającym na terenie  
naszej parafii oraz ich rodzinom – Szczęść Boże!  

Polecamy ich opiece św. Barbary, 
a także wstawiennictwu 

Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na Msze rodzinne
W każdą niedzielę o godz. 11.30 odprawiane są w naszej 
parafii Msze Rodzinne z kazaniem dla dzieci. Podczas li-
turgii śpiewa parafialna schola dziecięco-młodzieżowa. 
Wraz z Jezusem Dobrym Pasterzem dzieci poznają „Boże 
Owieczki”. Otrzymują obrazki z owieczką, na których jest 
fragment niedzielnej Ewangelii oraz zadanie do rozwią-
zania w domu. Zadane dzieciom pytanie oraz „Owieczka”, 
umieszczane są na profilu facebookowym parafii.



NIEDZIELA – 4 grudnia
  7.00 † Piotr Korczyk w 9 r. śmierci
  8.30 † Maria Balcarek
10.00  O błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i potrzebne łaski dla  górników.
11.30 † Anna Bełciak z matką Marianną
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Czesław Kubasiowski w 21 r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 5 grudnia
  6.30 † Edward Bubak
  6.30 † Maria Balcarek
18.00 † Helena i Stefan Wilk z rodzicami
WTOREK – 6 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Helena Jania
18.00 † Piotr Ignacyk
ŚRODA – 7 grudnia
  6.30 † Helena Jania
  6.30 † Stanisław Szałaśny
  6.30 † Maria Balcarek
18.00  Msza wotywna do MB Bolesnej:
  o Boże błogosławieństwo dla mie- 

szkańców i sprzątających z bloku 
nr 9 z osiedla Słowackiego, za †† 
wypominanych w rocznych wypo-
minkach, † Zygmunt Kózka w 1 r. 
śmierci z rodzicami i teściową, 
† Stanisława Stanek, † Stanisław 
Sporysz, † Renata Kaczmarek

CZWARTEK – 8 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Maria Karnia w 1 r. śmierci
18.00 † Stanisław Żaba w 8 r. śmierci
PIĄTEK – 9 grudnia
  6.30 † Maria Balcarek
18.00 † Antoni Martyna

SOBOTA – 10 grudnia
  6.30 † Antoni Stachura w rocznicę 

śmierci
  6.30 † Maria Balcarek
  6.30 † Stanisława Stanek
  6.30 † Helena Jania
18.00 † Elżbieta i Aleksander Chrapek
NIEDZIELA – 11 grudnia
  7.00 † Maria Balcarek
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Maria Dobrowolska w 18 r. śm.  

z rodzicami i teściami
11.30  Roczki
18.00 † Jan Kania w 9 r. śmierci
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