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Czy wiesz, że…

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

III NIEDZIELA ADWENTU • ROK C
Ewangelia: Łk  3, 10 – 18 
Pytały   tłumy   Jana: „Cóż mamy 
czynić?” On im odpowiedział: “Kto 
ma dwie suknie, niech jedną da 
temu, który nie ma; a kto ma żyw-
ność niech tak samo czyni”.

	 To	pytanie	zawsze	pojawia	się	u	ludzi	zagubionych,	błądzących,	którym	sumienie	
wyrzuca	złe	korzystanie	z	darów,	którymi	obdarował	ich	Bóg.	Źle	wykorzystany	
czas,	bogactwa,	stanowiska,	wpływy,	talenty	–	brak	samo			realizacji,	oto	choroba	
naszego	wieku.	Chciałbym	uczynić	coś	doniosłego,	wspaniałego,	ale	nie	wiem	jak,	
gdzie,	kiedy,	czy	wystarczy	sił?	Boimy	się	ryzykować	i	poprzestajemy	na	miernocie.	
Zawsze	to	bezpieczniej	i	nic	nie	stracę!
	 Przyjacielu!	Mylisz	się!	Tracisz	nadarzającą	się	szansę.	Okazję	jedną	z	tysiąca,	
miliona.	Mogłeś	przemienić	ten	świat,	a	z	tego	nie	skorzystałeś.	Bóg	dał	ci	szansę!	
Nie	dziw	się	więc,	że	musisz	słuchać	ludzi	głupszych	od	siebie.	Nie	dziw	się,	że	
sytuacja	w	twojej	rodzinie,	bloku,	mieście,	ojczyźnie	jest	właśnie	taka,	jaka	jest;	
a	wcale	taka	być	nie	powinna.	Nie	dziw	się,	że	często	chce	Ci	się	wyć	i	topisz	troski	
w	alkoholu	lub	bezmyślnie	siedzisz	przed	szklanym	ekranem.	Nie	słuchałeś	dobrych	
rad,	głosu	proroków,	głosu	samego	Boga.	Jeszcze	raz	stań	przed	Stwórcą	i	pytaj:	
„Co	mam	czynić	Panie”?

Ks. Sylwester

Kto	jutro	dopiero	będzie	dobry,	
jest	dzisiaj	jeszcze	zły.
Kto	jutro	dopiero	zadba	o	pokój,
dzisiaj	jeszcze	prowadzi	wojnę.
Kto	jutro	dopiero	nakarmi	do	syta,
dzisiaj	nie	może	jeszcze	być	prawy.
Kto	jutro	dopiero	zacznie,
dzisiaj	się	jeszcze	nie	liczy.
Kto	wczoraj	był	łajdakiem,
dzisiaj	może	się	zmienić.
Kto	wczoraj	zawiódł,	
dzisiaj	może	to	zmienić.

Loyola Ignacy	(łac.	ignis	–	ogień),	św.,	(1491	
–	1556).	Założyciel	Towarzystwa	Jezusowego	
–	jezuitów.	Urodził	się		w	Hiszpanii.	Po	ukoń-
czeniu	20	lat	wstąpił,	do	wojska.	Gdy	miał	30	
lat,	kula	armatnia	strzaskała	mu	nogę.	W	okre-
sie	 choroby	 pod	wpływem	 lektury	 różnych	
dzieł	chrześcijańskich	postanowił	studiować	
teologię.	Wskutek	różnic	w	poglądach	popadł	
w	konflikt	z	duchowieństwem	hiszpańskim	
i	 przeniósł	 się	 do	 Paryża.	 Znalazł	 tam	 po-
dobnie	myślących	przyjaciół	i	razem	z	nimi	
opracował	 zarys	 konstytucji	 Towarzystwa	
Jezusowego.	Do	zwykłych	ślubów	zakonnych	
dodał	zobowiązanie	gotowości	na	każde	ży-
czenie	papieża.	By	zachować	tę	gotowość,	nie	
wprowadził	obowiązku	modlitwy	chórowej	
i	noszenia	habitu.	Wymagał	za	 to	gruntow-
nego	wykształcenia	i	długiego	czasu	próby.	
Jezuici	przejawiali	wielką	aktywność	w	pracy	
misyjnej,	zwłaszcza	w	Indiach	i	w	Chinach.	
Poza	tym	zakładali	i	prowadzili	szkoły	oraz	
zajmowali	 się	 pogłębianiem	 wiary.	 przeka-
zywali	 również	duże	znaczenie	do	ćwiczeń	
duchowych	 odbywanych	 przez	 trzydzieści	
dni	w	całkowitym	milczeniu.	
Lucyfer –	wulgata	posłużyła	się	określeniem	
Lucyfer	tłumacząc	Iz	14,	12,	gdzie	ciemięży-
ciel	narodu	wybranego	nazwany	jest	Synem	
Jutrzenki,	który	spada	z	nieba.	Ojcowie	Ko-
ścioła	widzieli	w	tym	tekście	obraz	upadku	i	
strącenia	z	nieba	wodza	zbuntowanych	anio-
łów.	Stąd	Lucyfer	to	książę	piekieł,	diabeł.			

„Wierzyć”	 –	 próba	 wytrwałości.	 Wy-
trwać	i	mieć	nadzieję	–	Bóg	się	stanie?	

Teraz jest czas

Cóż mamy czynić?
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„Wielbi	dusza	moja	Pana,	
i	raduje	się	duch	mój	w	Bogu,	moim	Zbawcy.	
Bo	wejrzał	na	uniżenie	Służebnicy	swojej.	
Oto	bowiem	błogosławić	mnie	będą	odtąd	wszystkie	pokolenia,	
gdyż	wielkie	rzeczy	uczynił	mi	Wszechmocny.
Święte	jest	Jego	imię	−
a	swoje	miłosierdzie	na	pokolenia	i	pokolenia
zachowuje	dla	tych,	co	się	Go	boją.
On	przejawia	moc	ramienia	swego,
rozprasza	ludzi	pyszniących	się	zamysłami	serc	swoich.	
Strąca	władców	z	tronu,	a	wywyższa	pokornych.
Głodnych	nasyca	dobrami,	a	bogatych	z	niczym	odprawia.	
Ujął	się	za	sługą	swoim,	Izraelem,	
pomny	na	miłosierdzie	swoje	−	
jak	przyobiecał	naszym	ojcom	−	
na	rzecz	Abrahama	i	jego	potomstwa	na	wieki”	Łk	1,	46	–	55.
	 Ten	piękny	hymn	uwielbienia	i	chwały	zwany	„Magnificat”,	wypowiedziała	
Maryja	w	czasie	odwiedzin	u	swojej	krewnej	Elżbiety.	Wdzięczna	Bogu	za	
wszystko	co	Jej	uczynił,	chwaliła	Jego	wszechmoc,	miłość,	miłosierdzie,	spra-
wiedliwość.	Maryja	wielbiła	Boga	za	dar	Jego	Syna	Jezusa	Chrystusa.
	 Bóg	jest	Miłością,	Bóg	jest	Miłosierdziem,	Bóg	jest	Potęgą	i	Mocą	ogarniającą	
wszystko.	boża	miłość	przenika	każde	stworzenie,	Boże	miłosierdzie	ogarnia	
wszystkich	ludzi,	Boża	moc	i	potęga	przejawia	się	w	całym	wszechświecie.	
Człowiek	został	stworzony	przez	Boga	na	Jego	obraz	i	podobieństwo,	stwo-
rzony,	aby	Boga	wielbić	swoim	życiem	i	aby	w	wieczności	królować	z	Bogiem	
Ojcem,	Jezusem	Chrystusem	i	Duchem	Świętym.	Jako	wdzięczne	dzieci	po-
winniśmy	tak,	jak	Maryja	wielbić	Boga.	Śpiewajmy	zatem	Bogu	pieśń	chwały.	
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki,	że	z	wielkiej	miłości	powołał	nas	
do	 życia,	 kocha	 nas	 pomimo	 naszej	 grzeszności,	 że	 obdarzył	 nas	 licznymi	
talentami	i	darami.
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki,	że	z	wielkiej	miłości	do	nas	dał	
nam	swojego	Syna	Jezusa	Chrystusa,	który	umarł	na	krzyżu,	abyśmy	mieli	
życie	wieczne.
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki	za	dar	Ducha	Świętego	i	że	przez	
chrzest	jesteśmy	w	Kościele	Świętym.
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki	za	dar	Eucharystii,	wszystkie	sa-
kramenty	święte,	za	Najświętszą	Maryję,	Oblubienicę	Ducha	Świętego,	naszą	
Pośredniczkę	w	Bogu,	najlepszą,	najczulszą	Matkę.
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki	za	Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II,	
wszystkich	 kapłanów,	 nasze	 rodziny,	 pracę,	 mieszkanie,	 za	 wszystko	 to	 co	
mamy	i	posiadamy,	bo	otrzymaliśmy	te	dobra	od	Niego.
	 Chwalmy	i	wywyższajmy	Boga	na	wieki	za	piękny	świat,	słońce,	księżyc,	
gwiazdy,	chmury,	morza	i	oceany,	góry	i	lasy,	drzewa	i	kwiaty.
	 Każdy	z	nas	może	śpiewać	inną	pieśń	uwielbienia	Bogu,	za	wszystko	co	od	
Niego	otrzymał.	Bądźmy	wdzięczni	Bogu	i	nie	zapominajmy	o	Jego	wielkiej	
miłości	do	nas.	Tak	wiele	jest	grup	modlitewnych,	wspólnot,	ruchów	w	naszej	
parafii.	Na	pewno,	w	którejś	z	nich	jest	miejsce	dla	Ciebie	Siostro	i	Bracie,	
abyś	właśnie	w	niej	chwalił	Boga.
	 Ja	 już	znalazłam	miejsce	dla	siebie	w	grupie	Odnowy	w	Duchu	Świętym	
„Magnificat”.	Zachęcam	i	Ciebie,	abyś	nie	zwlekał.

Maria Sowińska

Panie	nasz,	Najświętszy	Boże!

W	ten	mroczny,	adwentowy	czas

Ciemności	kulę	ziemską	spowiły...

Dziecinko	Boża!	Przyjdź	jak	najprędzej

i	pociesz	smutnych,	zgnębionych	nas.

Wszak	potrafimy	żyć	tylko	z	Tobą

w	każdy	zimowy	czy	letni	dzień...,

Bez	Ciebie,	przecież	to	jasne,	zginąc	nam	przyjdzie,

Bez	Ciebie,	Jezu,	nie	można	żyć.

Gdzie	jesteś	o	Dziecino	Boża?	Tak	ciemno...

duszę	spowija	gęsty,	zimny	cień.	

My		twoje	dzieci,	jak	„owoce	bezradne”	

Oczekujemy	przyjście	Twojego...

Gdy	się	narodzisz	w	Betlejemskiej	Szopki	

Radość	ogromna	wśród	nas	zapanuje!

Bo	my,	Twe	smutne,	biedne	owieczki

Będziemy	mieli	Pasterza	Swego.

Adwent	się	zbliża	już	ku	końcowi	

I	wielka	radość	wnet	do	nas	przyjdzie

Bo	Nowonarodzony	Jezus

Królem	od	wieków	ogłoszony

nad	swymi	bezradnymi,	szukającymi	Go	owcami

W	dzień	Narodzenia	Królowanie	Swe	roztoczy;

Rozjarzą	się	szczęściem	nieziemskim

wszystkie	dusze	ludzki	i	roześmieją	się	radośnie

stęskniona	za	Jezusem	i	kochające	Go	nad	życie

ludzkie	zapłakane	oczy...

Ja	wierzę,	mój	Jezusku,	że	Ty	przyjdziesz	wkrótce

i	delikatnie	weźmiesz	każdą,	bezradną	owieczkę	

we	Swe	ramiona

I	ta	bezradna,	słabiutka	owca

(jakże	każdy	z	nas,	ludzi,	jest	wobec	Ciebie),

Szczerze	 Ci	 się	 odda,	 tuląc	 się	 do	 serca	 Twego,	

szczęściem	rozpromieniona

Przyjdź,	Panie	Jezu,	nie	zwlekaj,	już	czas.

Tylko	Ty	ratunkiem	jesteś	dla	nas...

Tyś	Pasterzem,	a	my	−	Twe	„owoce	bezradne”.

Lecz	wierzymy	niezłomnie

−	Ty		uratujesz	nas!

I	poprowadzisz	do	Nieba	Bram	na	całą	szczęśliwą	

Wieczność.

Katarzyna  Wilczyńska

Śpiewajmy Bogu hymn chwały Postawa „owcy bezradnej” czyli czas 
adwentowego czekania na Jezusa
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	 Jeszcze	kilka	lat	temu	większości	z	nas	słowo	„sekta”	kojarzyło	się	z	grupą	
fanatyków,	którzy	zerwali	z	 jakąś	religią	 i	 tworzą	„towarzystwo	wzajemnej	
adoracji”.	Jednakże	po	doniesieniach	prasowych	o	masowych	samobójstwach	
członków	 różnych	 sekt,	 o	 zamachach	 terrorystycznych	 oraz	 z	 relacji	 wielu	
osób,	które	same,	lub	ich	dzieci,	były	przez	jakiś	czas	członkami	tych	grup	−	
okazuje	się,	że	sekty	sprawiają	wiele	problemów.	Nie	można	temu	zjawisku	
przypatrywać	się	obojętnie,	gdyż	coraz	więcej	 ludzi	zostaje	wciągniętych	 −	
nawet	nieświadomie	−	w	„przygodę”,	która	dotkliwie	może	zmienić	ich	życie,	
doprowadzić	do	depresji,	 a	 skutki	mogą	być	nieodwracalne.	A	cóż	dopiero	
mówić	o	nieśmiertelnej	duszy,	której	zbawienie	wieczne	na	skutek	„niewinnych	
zajęć”	może	być	poważnie	zagrożone.
	 Jeszcze	dzisiaj	większości	 z	 nas	 słowo	„sekta”	kojarzy	 się	 z	 grupą	 ludzi	
pukających	do	drzwi	naszych	mieszkań	i	oferujących	książki	albo	stojących	
na	ulicach	 i	 dworcach,	 propagujących	wegetarianizm,	 ćwiczenia	 fizyczne	 i	
medytację...	Najwyższy	czas,	aby	otworzyć	oczy	na	rzeczywistość:	obecnie	
sekty	 oddziałują	 na	 potencjalnych	 wyznawców	 przy	 pomocy	 najnowszych	
mediów:	telewizji,	muzyki	i	Internetu.
	 Człowiek,	zwłaszcza	młody,	zagubiony	w	dzisiejszym	świecie,	przesyconym	
techniką	i	informacją,	często	nie	potrafi	już	w	jasny	sposób	odróżnić	dobra	
od	zła,	prawdy	od	fałszu.	Poszukuje	prostych	rozwiązań,	wyraźnych	wska-
zówek,	jak	żyć.	Taki	człowiek	jest	podatny	na	treści	podsuwane	przez	sekty.	
Do	 tego	 dochodzi	 jeszcze	 zjawisko	 fascynacji	 „Zachodem”.	To,	 co	 do	 nas	
przychodziło	z	Zachodu,	przez	długie	lata	było	uważane	za	lepsze	niż	nasze,	
rodzime.	Korzystają	na	tym	sekty,	podszywając	się	pod	wzniosłe	hasła	i	orga-
nizując	różne	kursy,	odczyty,	nawet	posiłki	wegetariańskie	−	a	to	wszystko	„za	
darmo”.	Wielu,	nie	tylko	młodych	i	niedoświadczonych,	ludzi	daje	się	łatwo	
nabrać	na	ten	„lep”	−	jak	muchy…
	 W	obecnym	czasie	obserwujemy	w	Polsce	ogromne	zainteresowanie	światową	
siecią	połączonych	ze	sobą	komputerów,	zwaną	internetem.	Nie	ma	tam	cenzury	
ani	jakiegoś	centralnego	ośrodka	kontrolującego	zamieszczane	treści.	Słowem:	
pełna	wolność,	o	której	przez	całe	wieki	marzyła	ludzkość.	Ale,	jak	to	często	
bywa,	niczym	nie	skrępowana	wolność	może	być	łatwo	użyta	w	złym	celu.	Nic	
więc	dziwnego,	że	Internet	stanowi	istny	raj	dla	różnego	rodzaju	ludzi	−	którzy	
mogą	tam	umieszczać	przeróżne	teksty	i	zdjęcia	(nawet	pornograficzne)	−	a	
także	dla	sekt.	Na	szczęście,	to	nowe	medium	zostało	też	dostrzeżone	jako	nowe	
pole	ewangelizacji,	jako	nowy	sposób	dotarcia	z	Dobrą	Nowiną,	zwłaszcza	do	
młodych	ludzi.	I	tak,	z	każdym	dniem	pojawia	się	w	Internecie	coraz	więcej	
treści	religijnych,	są	tu	umieszczane	nowe	wartościowe	książki	i	artykuły.	Jest	
także	wiele	tekstów,	które	przestrzegają	przed	sektami	i	omawiają	różne	sprawy,	
związane	z	nowymi	ruchami	religijnymi	i	filozoficznymi.
	 Nie	trzeba	się	więc	Internetu	bać,	ale	trzeba	umieć	z	niego	korzystać,	umieć	
odróżnić,	co	jest	dobre,	a	co	złe.	Może	pomocą	w	tym	będzie	zestawienie	ad-
resów	tych	stron	internetowych,	które	przeciwstawiają	się	sektom.

Adres	strony	internetowej,	która	omawia	kilka	sekt:
−	Dominikańskie	Centrum	Informacji	o	Sektach	i	Zgromadzeniach	Duchowych	
(Wrocław):	http://www.centrum.k.pl

ks. Wiesław Mróz
/Zeszyt Niedzieli Nr 10 z 1998 r./

	 Ubożeje	 nasze	 społeczeństwo.	 Materialna	
kondycja	 wielu	 rodzin	 sta-
je	 się	 coraz	 słabsza.	 Wzra-
sta	 ilość	 bezrobotnych	 przy	
ograniczaniu	 państwowych	
środków	na	opiekę	społeczną.	
Po	domach	wędrują	żebrzące	
dzieci,	odtrącane,	wyśmiewa-

ne	i	nieustannie	podejrzewane	o	zbieranie	na	
„balangi”,	używki...	A	wyobraźmy	sobie	siebie	
w	 podobnej	 roli.	 Czy	 mielibyśmy	 odwagę	
pójść	do	obcych	ludzi	i	prosić	o	wsparcie?	
	 Ten,	kto	sam	zaznał	niedostatku	–	zrozumie	
potrzebujących	i	ten	głęboko	wierzący	katolik	
też.
	 Święty	Łukasz	powiada:	„Jak	chcecie,	żeby	
ludzie	wam	czynili,	podobnie	wy	im	czyńcie!	
Jeśli	bowiem	miłujecie	tylko	tych,	którzy	was	
miłują,	jakaż	za	to	dla	was	wdzięczność?”…	
„Jeśli	 pożyczek	 udzielacie	 tym,	 od	 których	
spodziewacie	się	zwrotu,	jakaż	za	to	dla	was	
wdzięczność?”
	 W	 ostatnim	 czasie	 przy	 sporządzaniu	 sta-
tystyk	kończących	rok,	nasze	społeczeństwo	
jest	 informowane	 o	 dotacjach,	 fundacjach	 i	
organizacjach…	To	bardzo	piękne	inicjatywy	
w	obliczu	kryzysu	duchowego	i	materialnego.	
	 Spróbujmy	jednak	zastanowić	się	nad	jesz-
cze	 jedną	 formą	pomocy	 potrzebującym,	bo	
najlepsza	 jest	 konkretna,	 wymierna	 pomoc.	
Otóż	 każda	 zamożniejsza	 rodzina,	 może	 na	
stałe	 zaopiekować	 się	 jedną	 rodziną	 ubogą.	
Można	tę	inicjatywę	nazwać	„Nasze	pomocne	
dłonie”,	lub	„Miej	serce”,	lub	„Rodzinna	opie-
ka	społeczna”,	czy	jeszcze	inaczej.	W	każdej	
parafii	mógłby	istnieć	rejestr	rodzin	otwartych	
na	 pomaganie.	 I	 to	 członkowie	 tych	 rodzin,	
wspierać	mogliby	inną	rodzinę	bez	pośredni-
ków.	Dla	przykładu	–	farmaceuta	dawałby	leki	
promowane	nieodpłatnie	przez	farmaceutyczne	
firmy,	odżywki,	mleka	w	proszku,	witaminy,	
zioła.	 Lekarz	 odwiedzałby	 z	 własnej	 woli	
rodzinę	i	leczył,	doradzał,	kierował,	pouczał.	
Nauczycielska	 rodzina	dawałaby	na	miejscu	
w	 domu	 podopiecznych	 pomoc	 w	 lekcjach,	
zaopatrzenie	w	przybory.	Pracownicy	resortu	
sprawiedliwości	 mogliby	 wspierać	 rodzinę	
poradami	prawnymi.	Właściciele	sklepów	da-
waliby	artykuły,	którymi	handlują,	ogrodnicy	
–	swoje	warzywa,	owoce,	przetwory.	Księga-
rze	–	mogliby	wspierać	dzieci	podręcznikami,	
lekturami…
	 Taką	 pomoc	 widzę	 realnie	 i	 uważam,	 że	
możemy	podjąć	się	jej	choćby	w	naszej	parafii.	
	 Dzielmy	 się	 tym,	 co	 mamy	 i	 umiemy	 w	
nadmiarze	dzięki	Bożej	Łasce.
	 Choćby	 do	 czasu,	 aż	 wspierana	 przez	 nas	
rodzina	stanie	na	własnych	nogach,	dzieci	wy-
rosną,	staną	się	samodzielne	i	pomogą	innym.

Jadwiga Woźniak

Sekty w Internecie Wychowujmy razem
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W	70.	rocznicę	urodzin	Janiny,
w	70.	rocznicę	urodzin	Zofii,
w	18.	rocznicę	urodzin	Elżbiety
błogosławieństwa	 Bożego	 i	 opieki	
Najświętszej	Maryi	Panny	życzy	
Redakcja

W minionym tygodniu
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 1.		 Dziś	o	godz.	17.00	−	Nabożeństwo	Adwentowe	oraz	rozpoczęcie	no-
wenny	do	Dzieciątka	Jezus.	W	tym	tygodniu	−	nowenna	do	Dzieciątka	
Jezus	po	Mszy	Św.	„Roratniej”	dla	dorosłych.

2.		 W	piątek,	22	grudnia	odwiedzimy	wszystkich	chorych.	Prosimy	zgłosić	
tylko	tych	chorych,	do	których	nie	chodzimy	w	Pierwsze	Piątki	Mie-
siąca.

3.		 Przed	nami	Wigilia.	Zadbajmy	o	chrześcijańską	oprawę	wigilijnej	wieczerzy.	Niech	jej	
towarzyszy	wspólna	modlitwa,	lektura	Pisma	Świętego	o	Narodzeniu	Chrystusa,	łamanie	
opłatkiem	z	życzeniami	i	wspólny	śpiew	kolęd.	

4.		 W	 przyszła	 niedzielę	 z	 racji	Wigilii	 nie	 będzie	 Mszy	 Św.	 wieczornej	 o	 godz.	 18.00.	
Wieczerzę	wigilijną	urządzamy	w	niedzielę.	Niedziela	znosi	post,	ale	zgodnie	z	tradycją	
możemy	w	tym	dniu	powstrzymać	się	od	pokarmów	mięsnych.

5.		 Pasterka	o	godz.	24.00
6.		 Okazja	do	spowiedzi	dla	dorosłych	od	poniedziałku	do	piątku	podczas	wszystkich	Mszy	

Św.	i	od	godz.	16.00.
				Spowiedź	dzieci:
	 −	we	wtorek	od	godz.	16.00	−	klasy	III	i	IV,
	 −	w	środę	od	godz.	16.00	−	klasy	V	i	VI,
	 −	w	czwartek	od	godz.	16.00	−	gimnazjum.
Bardzo	prosimy	Rodziców	o	dopilnowanie,	by	dzieci	przyszły	do	spowiedzi	w	wyznaczo-

nym	terminie.	
Spowiedź	młodzieży:
	 −	w	środę	od	godz.	17.00	−	klasy	I	i	II,
	 −	w	czwartek	od	godz.	17.00	−	klasy	III,	IV,	i	V.
7.		 Pouczenie	dla	rodziców	i	chrzestnych:
	 −	w	poniedziałek:	dla	chrztów	z	25	XII	z	godz.	11.30,
	 −	we	wtorek:	dla	chrztów	z	25	XII	z	godz.	13.00,
	 −	w	środę:	dla	chrztów	z	26	XII	z	godz.	13.00.
Pouczenie	rozpoczyna	się	każdego	dnia	o	godz.	18.40	w	salce	w	podwórzu	plebani.

Ochrzczeni zostali:

Weronika	Zakrzewska
Aleksander	Oskar	Piekarski

Odeszli do Pana:

Józef	Waldemar	Grudzień	–	l.	55
Alina	Franciszka	Romanowska	–	l.	77

Aby	zachęcić	do	czytania	Pisma	Świętego	organizujemy	KONKURS	BIBLIJNY.	
W	tym	numerze	pytania	dotyczą	Ewangelii	św.	Marka.
1.	 Gdzie	wystąpił	i	co	głosił	Jan	Chrzciciel?
2.	 Kto	ma	władze	odpuszczania	grzechów	na	ziemi?
3.	 Ilu	apostołów	powołał	Jezus?
4.	 Wymień	cztery	przypowieści.
5.	 Których	uczniów	Jezus	wziął	do	domu	Jaira?
6.	 Wymień	imiona	braci	Jezusa?
7.	 Dokończ	zdanie:	„Ten	Lud	czci	mnie	wargami…”
8.	 Określ	warunki	naśladowanie	Jezusa.
9.	 Dla	kogo	Piotr	chciał	rozbić	namioty	na	górze?
10.	 Na	kogo	Jezus	kładł	ręce	i	błogosławił?
11.	 Czym	był	zachwycony	tłum?
12.	 Kto	wrzucił	więcej	do	skarbony	świątynnej?
13.	 Komu	najpierw	musi	być	głoszona	Ewangelia?
14.	 Co	Zrobił	Piotr	gdy	kogut	zapiał	trzeci	raz?/
15.	 Dlaczego	Piłat	uwolnił	Barabasza?
16.	 Dokończ	wiersz:	„Kto	uwierzy	i	przyjmie	chrzest…”

KOKURS BIBLIJNY

UWAGA!!
Odpowiedzi	 na	 pytania	 znajdziesz	
w	Ewangelii	 Marka	 według	 zasady:	
odpowiedź	 na	 pytanie	 5	 znajdziesz	
w	5	rozdziale,	a	na	14	w	14.	Odpo-
wiedzi	 prosimy	 przesyłać	 na	 adres	
redakcji	lub	przynosić	do	księgarni	pa-
rafialnej.	Czekają	atrakcyjne	nagrody.


