
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 pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kra-
ina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od nie-
go chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan 
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bio-
der, 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”.

Mk 1, 1-8
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Ks. Michał Heller twierdzi, że ocena siebie jest tak trudną sztu-
ką, bo trzeba wyjść poza siebie, spojrzeć na siebie z boku.
Jan Chrzciciel bez oporów i jakiegokolwiek przymusu z poko- 
rą wyznaje, że Jezus jest od niego mocniejszy i godniejszy.
Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może, a wyższy 
rozum tylko na głębszej pokorze – pisze Adam Mickiewicz.

Czym jest pycha?
Pycha to bezkrytyczne, zbyt wysokie mniemanie o sobie. Ktoś taki 
uważa siebie za centrum; przekonany, że inni powinni się mu podpo-
rządkować. Utrudnia, czasem uniemożliwia, poprawne relacje z ludźmi 
i Bogiem. Człowiek pyszny wytyka bliźnim grzechy, nie widzi własnych 
przewinień.
Czym jest pokora?
Nie polega na uniżaniu się czy zaniżaniu własnej wartości. Człowiek 
pokorny zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest najważniejszy na świe-
cie, że obok niego żyją inni ludzie, którzy w wielu sprawach są bardziej 
kompetentni. Ma świadomość zarówno swojej własnej wartości, jak 
i grzeszności.

ks. Eugeniusz Burzyk



W ubiegłym tygodniu ukończyliśmy prace w tzw. przewiązce, czyli zabudowanym przejeździe, łączą-
cym południowo-wschodnią ścianę kościoła z kancelarią i plebanią, które trwały ponad dwa miesią-
ce. W sumie otynkowano i pomalowano ponad 860 m2 ścian i sufitów. Ocieplono 10-centymetrowym 
styropianem ok. 300 m2 sufitu nad przewiązką, czyli podłogę sali konferencyjnej wraz z zapleczem, 
sali i przedsionka chóru, długiego korytarza i Poradni Rodzinnej. Obrobiono 17 nowych okien na ścia- 
nie kościoła, do których zamontowano nowe parapety. Dodatkowych 10 parapetów zostało zamontowa- 
nych w oknach plebanii, które zostały wymienione już kilka lat temu. Wyczyszczona, odnowiona i zabez-
pieczona specjalnym preparatem została cegła na ścianie bocznej i czterech filarach. Zabezpieczono 
styropianem cokoliki fundamentowe na ścianie kościoła, kancelarii i fragmencie plebanii, które w koń-
cowej fazie obłożono marmuritem. Wyszlifowano schody prowadzące do kancelarii i na plebanię. Odno- 
wiony i obłożony marmuritem został podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków.
Od trzech tygodni trwa remont, związany z wymianą ostatniej już części pokrycia dachu kościoła 
[w sumie ok. 560 m2], który przecieka w ok. 30 miejscach [patrząc na prezbiterium, cała prawa poło- 
wa kościoła]. W najbliższych dniach ma zostać również wymieniony dach nad kaplicą dla rodzin z ma-
łym dziećmi, który przecieka nawet przy niewielkim deszczu. Prace mają zostać ukończone w ciągu 
2 tygodni, co jednak w dużym stopniu zależy od warunków atmosferycznych. 
W przyszłą niedzielę – 13 grudnia składka specjalna na wymianę i zabezpieczenie dachu kościo- 
ła, a także na zapłatę pozostałej części rachunków za materiały, które zostały użyte podczas 
prac remontowych w przewiązce.
Ofiary na wymianę dachu, prace remontowe, ogrzewanie, sprzątanie i utrzymanie kościoła, a także na 
wszystkie inne cele, m.in. przystrojenie kościoła, jego obejścia i parkingu na Święta Bożego Narodzenia, 
można cały czas wpłacać na konto parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 
1016 2002 0075 5825 0001 – z odpowiednim dopiskiem. Jest także możliwość wpłaty na parafialnej 
stronie internetowej: www.materdolorosa.pl – za pośrednictwem systemu CashBill. Wszystkie ofiary 
są na bieżąco wpisywane do kartoteki parafialnej, przypisanej do każdej rodziny.
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 1. W dzisiejszą niedzielę modlitwą i ofiarami do 
puszek wspieramy kościół na Wschodzie.

 2. W poniedziałek – 7 grudnia zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą  
o godz. 18.00, po której odbędzie się modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Cari- 
tas” na stół wigilijny i świąteczny, z których do- 
chód przeznaczony jest na cele charytatywne, 
w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom. Świece można także zapalić w Wigilię na 
grobach bliskich, jako wyraz pamięci i modlitwy.

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
22 i 23. Mieszkańcy tych bloków proszeni są  
o złożenie ofiar na sprzątanie i wieniec adwen-
towy w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 18, 20 i 21 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 5. Przypominamy, że w miesiącu grudniu dodatko-
wa Msza Święta chrzcielna odprawiana jest 
w drugi dzień Świąt – 26 grudnia o godz. 12.30. 
Nie będzie Mszy Świętej chrzcielnej w pierwszą 
niedzielę stycznia. Kandydatów do chrztu pro- 
simy zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
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NIEDZIELA – 6 grudnia
  7.00  † Piotr Korczyk w 12 r. śmierci
  8.30  † Stanisław Sczerbowski w 30 r. śmierci 

z żoną Władysławą
10.00  † Stanisława i Franciszek Płonka
11.30  † Czesław Kubasiowski w 25 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00  † Teresa Chromik w 9 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 7 grudnia
  6.30  † Marian Kuśnierz
  6.30  † Mieczysław Firganek
18.00  † Helena i Stefan Wilk z rodzicami  

i dziećmi
18.00  † Marian Góra
18.00  † Janina Szaflarska

WTOREK – 8 grudnia
  6.30  † Danuta Werkowska
18.00  † Zygmunt Kózka z rodzicami

ŚRODA – 9 grudnia
  6.30  † Ewa i Józef Dudek z synem Edwardem
  6.30  † Kazimierz Hanczar
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo- 
sławieństwo Boże, dary Ducha Świę- 
tego i opiekę MB dla Adama z okazji 
58. urodzin ; † Maria Karnia w 1 r.śm.; 

† Władysław Zając w 6 r.śm.; † Kazi-
mierz Majda; † Grzegorz Komendera; 
† Teofila Guga; † Józefa Okulewicz; † Jó- 
zef Kawczak; † Franciszek i Waleria 
Rochowiak

CZWARTEK – 10 grudnia
  6.30  † Irena Mikołajek
  6.30  † Mieczysław Firganek
18.00  † Elżbieta i Aleksander Chrapek
18.00  † Helena Wysopal

PIĄTEK – 11 grudnia
  6.30  † Irena Mikołajek
18.00  † Halina (9 r. śm.) i Zdzisław (6 r. śm.) 

Urbańczyk z rodzicami i teściami
18.00  † Marian Góra

SOBOTA – 12 grudnia
  6.30  † Aleksander Zemlik
  6.30  † Władysław Janik z rodzicami
  6.30  † Kazimierz Hanczar
18.00  † Andrzej Krzak w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 13 grudnia
  7.00  † Jan Gajda
  8.30  † Maria Dobrowolska w 22 r. śmierci
10.00  † Aniela i Jan Molenda  

z synem Stanisławem
11.30  Roczki: 
18.00  † Otylia Jasińska
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 6. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Bielsko-Żywiec- 
kiego, w bieżącym roku z powodu pandemii nie 
organizujemy przedświątecznej spowiedzi. Pro- 
simy o skorzystanie z tego Sakramentu odpo-
wiednio wcześniej. Okazja do spowiedzi w na- 
szym kościele jest codziennie: 20 minut przed 
Mszą poranną i 30 minut przed Mszą wieczorną 
– podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

 7. W przyszłą niedzielę – 13 grudnia składka spe- 
cjalna na prowadzone prace remontowe i przy-

gotowanie kościoła, wraz z jego obejściem, na 
Święta Bożego Narodzenia.

 8. Przy wyjściu z kościoła obok zakrystii można 
nabyć opłatki. Oddzielnie składamy ofiary dla 
Kościelnego, oddzielnie dla Organisty, w zależ- 
ności od rejonów, w których dotychczas co ro- 
ku roznosili opłatki. Podczas nabywania opłat-
ków prosimy nie wchodzić do zakrystii. Opła-
tki można nabyć codziennie przed i po każdej 
Mszy Świętej.


