
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz po-
słanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewi-
tów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, 
oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż 
zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty 
jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim 
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? 
Co mówisz sam o sobie?”. Odpowiedział: „Jam głos wołające-
go na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok 
Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali 
mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, sko-
ro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. 
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi 
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja 
nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo 
się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu.
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3. Niedziela Adwentu – Rok B

Rozalia BajerRozalia Bajer

Krzysztof Kieślowski uważał, że żyjemy na świecie, który nie ma 
na siebie pomysłu. Swoimi filmami zachęcał do rozmowy o tym, 
co ważne.

Jan Chrzciciel „zaświadczając o Światłości” nadawał sens nie tyl- 
ko własnemu życiu, ale także tych ludzi, którzy do niego przy-
chodzili.

Zdaniem Simone Weil, to wewnętrzna pustka czyni człowieka zdol-
nym do grzechu, bo wszystkie grzechy są usiłowaniem wypełnie-
nia pustki.

ks. Eugeniusz Burzyk



W piątek – 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, uroczystej Mszy Świętej w intencji gór-
ników przewodniczył proboszcz parafii – ks. Eugeniusz Burzyk. Przed kościołem wiernych powitała 
orkiestra górnicza naszej kopalni „Brzeszcze” [obecnie „TAURON Wydobycie”], wraz z dyrektorem ds. 
Pracy – Bartoszem Urodą i pocztami sztandarowymi. W kazaniu proboszcz przypomniał parafianom, 
że w swoich modlitwach powinni pamiętać o górnikach zmarłych, którzy nie tylko pracowali w kopalni, 
ale także przy budowie pięknego i dużego kościoła. Zaproponował, aby zapalić na grobach zmarłych 
górników rozprowadzane w kościele świece „Caritas”, przeznaczone na stół wigilijny i świąteczny, 
jako wyraz naszej pamięci, wdzięczności, wspólnoty i modlitwy. Proboszcz podziękował górnikom za 
przyczynianie się do tworzenia autentycznej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze duchowym, 
jak i materialnym.

Świece „Caritas” dla zmarłych górnikówŚwiece „Caritas” dla zmarłych górników



 1. Przy stolikach z prasą do nabycia świece „Ca- 
ritas” na stół wigilijny i świąteczny, z których 
dochód przeznaczony jest na cele charytaty-
wne, w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom. Świece można zapalić w Wigilię na 
grobach bliskich, jako wyraz pamięci oraz 
modlitwy.

 2. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Bielsko-Ży- 
wieckiego, z powodu pandemii nie organizuje-
my przedświątecznej spowiedzi. Prosimy o sko-
rzystanie z tego Sakramentu odpowiednio wcze- 
śniej. Okazja do spowiedzi jest codziennie: 20 
minut przed Mszą poranną i 30 minut przed 
Mszą wieczorną – podczas adoracji Najświę-
tszego Sakramentu.

 3. Przypominamy, że w miesiącu grudniu dodat-
kowa Msza Święta chrzcielna odprawiana 
jest w drugi dzień Świąt – 26 grudnia o godz. 
12.30. Nie będzie Mszy chrzcielnej w pierwszą 
niedzielę stycznia. Kandydatów do chrztu pro- 
simy zgłaszać w kancelarii parafialnej. 

 4. W Święto Świętej Rodziny, w niedzielę 27 gru- 
dnia o godz. 11.30, zostanie odprawiona uro- 

czysta Msza Święta z okazji jubileuszów mał- 
żeńskich. Małżeństwa, które przeżywają swo-
je rocznice ślubu, prosimy zgłaszać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej u ks. Tomasza.

 5. W dniu Wigilii – 24 grudnia o godz. 8.00 za- 
praszamy na uroczystą Mszę w intencji zmar- 
łych, którzy już nie zasiądą z nami do wigilij-
nego stołu. Intencje można jeszcze zamawiać 
w zakrystii po Mszy Świętej.

Ogłoszenia Ogłoszenia 
parafialneparafialne

W ubiegłym tygodniu został zamontowany nowy system alarmowy w koście-
le, na jego piętrze, na korytarzach, w dolnej kaplicy, w kancelarii parafialnej 
i w części plebanii. Cały system, który obejmuje kilkanaście czujników i trzy 
centrale, jest bezpośrednio połączony z Agencją Ochrony GEPARD, która po 
naruszeniu jednego z czujników w ciągu minuty wysyła patrol interwencyj-
ny, przybywający na miejsce w ciągu 1-2 minut, a jeżeli patrol znajduje się 
w pobliżu kościoła, to może to być w ciągu kilku sekund. Agencja GEPARD 
już od ponad miesiąca codziennie w nocy patroluje teren obejścia naszego 
kościoła i plebanii. Samochód patrolowy, objeżdżający teren kościoła i jego 
obejście, widoczny jest również w niedziele podczas Mszy Świętych i w cią-
gu tygodnia. 
Od pewnego czasu w obejściu kościoła [także na jego piętrze] kręci się co-
raz więcej osób, które nie mogą sensownie wytłumaczyć swojej obecności. 

Np. młody człowiek, który wcześniej bezprawnie zbierał pieniądze przy wejściu do kościoła, kilka dni 
później wpatruje się wieczorem w okna plebanii w przewiązce. Zaskoczony pytaniem: czy kogoś szu-
ka? na kogoś czeka? szybko się oddalił. Podobnych sytuacji było o wiele więcej. Nasz kościół znajduje 
się na uboczu, z okien sąsiednich domów jest słabo widoczny. Wieczorem rzadko ktoś przechodzi ul. 
Turystyczną czy ul. Wyszyńskiego. Dlatego też konieczne było zastosowanie dodatkowego zabezpie-
czenia. Gdyby ktoś z mieszkańców, czy też osób przechodzących lub przejeżdżających, zauważył coś 
podejrzanego, to prosimy o telefon na numer interwencyjny GEPARD SECURITY – 664 824 038 lub 
na dyżurny numer parafii – 794 795 794.

Nowy system alarmowy podłączony do Agencji OchronyNowy system alarmowy podłączony do Agencji Ochrony

Statystyka  Statystyka  
listopad 2020listopad 2020

Zmarli:
† Stefan Guga, lat 83
† Irena Mikołajek, lat 83
† Danuta Werkowska, lat 57
† Teofila Guga, lat 79
† Józefa Okulewicz, lat 87
† Lesław Jarski, lat 85
† Grzegorz Komendera, lat 72
† Józef Lekki, lat 64
† Anna Gembala, lat 83
† Krzysztof Łęczycki, lat 55
† Janina Gaudyn, lat 94
† Kazimierz Hanczar, lat 82
† Mieczysław Firganek, lat 89



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 † Tomasz Sonnak
18.00 † Otylia Jasińska
PONIEDZIAŁEK – 14 grudnia
  6.30  O mądrość, świętość i odwagę  

dla kapłanów
  6.30 † Teofila Guga
  6.30 † Józefa Okulewicz
18.00 † Jan Kania
18.00 † Helena Wysopal
WTOREK – 15 grudnia
  6.30 † Teofila Guga
18.00 † Bronisława Witkowska w 3 r. śmierci
ŚRODA – 16 grudnia
  6.30 † Józefa Okulewicz
  6.30 † Krystyna Radwan w 1 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę MB dla Do- 
roty z okazji 30. urodzin; o powrót do 
zdrowia dla Józefy Piwczyk; † Danuta 
Werkowska; † Lesław Jarski; † Janina 

Gaudyn; † Grzegorz Komendera; † Ju- 
styna Faruga; † Genowefa Musiał; † Jó- 
zef Lekki; † Krystyna Górska; † Irena 
Mikołajek (Oaza Rodzin). 

CZWARTEK – 17 grudnia
  6.30 † Krzysztof Łęczycki
  6.30 † Anna Gembala
18.00 † Otylia Jasińska
18.00 † Helena Wysopal
PIĄTEK – 18 grudnia
  6.30 † Józefa Okulewicz
18.00 † Zofia i Piotr Skowron
18.00 † Cecylia Apryas
SOBOTA – 19 grudnia
  6.30 † Eugeniusz Bigos w 26 r. śmierci
  6.30 † Matylda Płaskoń w 2 r. śmierci
  6.30 † Irena Mikołajek
18.00 † Marianna Kwiatek w 1 r. śmierci
NIEDZIELA – 20 grudnia
  7.00 † Franciszek i Elżbieta Krysta  

z wnukiem Wojciechem
  8.30 † Zdzisław Chrapek w 7 r. śmierci
10.00 † Krystyna i Stanisław Klimeczek  

z rodzicami
11.30 † Paweł Andreas w 3 r. śmierci
18.00 † Maria Wilk
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 6. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary. W przy- 
szłą niedzielę – 20 grudnia składka specjalna 
uzupełniająca na prowadzone prace remonto-
we i przygotowanie kościoła, wraz z jego obej-
ściem, na Święta Bożego Narodzenia. Jak w każ- 
dą trzecią niedzielę miesiąca do puszek bę-
dziemy składać ofiary na pomoc syryjskiej ro-
dzinie, którą objęliśmy opieką.

 7. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy Starych Bloków nr 
19, 24 i 32. Mieszkańcy tych bloków prosze-
ni są o złożenie ofiar na sprzątanie i wieniec 

adwentowy w zakrystii lub wpłatę na konto 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom Starych Blo- 
ków nr 22 i 23 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 8. Przy wyjściu z kościoła obok zakrystii można 
nabyć opłatki. Oddzielnie składamy ofiary dla 
Kościelnego i osobno dla Organisty, w zależno- 
ści  od rejonów, w których dotychczas co roku roz-
nosili opłatki. Podczas nabywania opłatków pro- 
simy nie wchodzić do zakrystii. Opłatki moż-
na nabyć codziennie przed i po każdej Mszy 
Świętej.


