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EWANGELIA (J 1,6-8.19-28) 
 

 

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 [posłanym], aby 

zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 

do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów 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 wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz". A wysłannicy 

byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: 

"Czemu zatem chrzcisz, skoro 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. 

 

KOMENTARZ 

Również dzisiaj, jak tydzień temu, w centrum Ewangelii stoi postać Jana 

Chrzciciela. Wizerunek poprzednika Chrystusa kreśli tym razem 

Ewangelista Jan, który ukazuje Chrzciciela jako najważniejszego 

świadka.  
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Jan w oczach czwartego Ewangelisty jest szczególnego rodzaju martys - 

jak w języku greckim nazywano świadka, a co z czasem zaczęto odnosić 

do męczenników.  

Cóż oznacza to pojęcie w Nowym Testamencie, które także odnoszono 

do chrześcijanina oraz do samego Chrystusa? Podstawowe znaczenie 

tego greckiego słowa oznacza osobę, która przypomina sobie coś, i 

wspomnienie to przynosi wiedzę, miłość, pragnienie rzeczy 

wspominanej, skłaniające do przekazania jej innym.  

W chrześcijaństwie martys jest tym, który staje całkowicie po stronie 

Chrystusa, świadcząc przed światem o Jego bóstwie. Taka decyzja 

powoduje często radykalną przemianę życia, aż po konieczność złożenia 

świadectwa krwi. Taki los staje się udziałem Jana Chrzciciela, świadczą-

cego bez wahania o Chrystusie. Umiera jako męczennik za prawdę swego 

„świadectwa o Światłości”.  

Jezus w Ewangelii św. Jana staje się wielkim oskarżonym, przeciwko 

któremu wytoczone zostaje fałszywe świadectwo „księcia tego świata”, 

księcia ciemności i zła. I to dokonuje się także teraz. Pojawia się Jan 

Chrzciciel, który jest wcieleniem świadectwa wszystkich, także i Ciebie, 

którzy wyznają wiarę w Chrystusa, światło świata i życie tych, którzy 

wierzą w Niego.  

Dziś, kiedy słyszymy i doświadczamy ogromnej manifestacji zła, 

wykorzystywania przez cyników młodych ludzi do swoich własnych 

celów, często przeciw wierze i zdrowemu rozsądkowi, przyglądając się 

postawie Jana, świadka Chrystusa, odnajdujemy zdolność spełnienia 

funkcji „poprzedników” Jezusa wobec naszych braci. To jest wezwanie 

do świadectwa życiem, tak jak to czynił św. Jan Chrzciciel.  

Modlimy się o to słowami brazylijskiego biskupa Heldera Camary: 

„Uczyń, Boże, ze mnie zwiastuna dobra, nadziei i pokoju. Zwiastuna, 

który w żaden sposób nie będzie głosił fałszywych dóbr, próżnych 

nadziei, złudnego pokoju. Zwiastuna, którego sam wezwałeś do 

głoszenia, że nigdy nie zawiedzie Twa ojcowska miłość ani śmierć 

Twego Syna, ani cudowne działanie Twego Ducha”. 

Ks. Marcin 
 

 

Prymasa Tysiąclecia 

Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem „opluwania własnego 

gniazda”. Ludzie, zwłaszcza niezbyt wykształceni, natrząsają się z naszej 
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przeszłości historycznej, nie doceniając wielkiej ofiary, każdej kropli 

krwi wylanej za naród, czy każdej kropli potu z czoła rolnika, która 

wsiąkła w ziemię ojczystą. To wszystko wskazuje na wielką potrzebę 

wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudu pokoleń, które 

minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, w walce o wolność 

ojczyzny, na wszystkich kontynentach czy w ostatnim powstaniu 

warszawskim. 
 

Każdy naród musi wypracować swoje własne wartości kulturalne i musi 

nimi żyć; inne narody nie mogą narodowi pracującemu o własnych siłach 

narzucać swoich schematów społecznych, ekonomicznych czy 

politycznych. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 

 

Stan wojenny 
 

13 grudnia 1981 roku został wprowadzony stan wojenny, który trwał 

do 31 grudnia 1982 r. Praktycznie zniesiono go jednak dopiero w 

1983 r. Podczas trzyletniego stanu nadzwyczajnego internowano aż 

10131 członków „Solidarności”, doszło do wielu strajków, podczas 

których wiele osób zostało rannych, a około 100 straciło życie. 

Przyczyny wprowadzenie stanu wojennego: 

Pośrednią przyczyną była dramatyczna sytuacja gospodarcza: brak 

zaopatrzenia w sklepach, wprowadzenie kartek na żywność, zagrożenie 

bezpieczeństwa energetycznego. 

Bezpośrednią przyczyną było ogromne, rosnące poparcie dla 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

obawa przed strajkami i utratą władzy. 

 

Ogłoszenia 
 

- Od poniedziałku, tj. od 14 grudnia aż do świąt, codziennie od godz. 

17.30 do 18.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja 

do osobistej modlitwy i możliwość korzystania z sakramentu pokuty. W 

tych dniach i w tych godzinach kapłani będą w konfesjonałach.  
 

- W kościele przy ołtarzu św. Anny jest ustawiony kosz adwentowy, do 

którego możemy wkładać środki czystości i artykuły żywnościowe z 

długą datą przydatności. 
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- Od 16 grudnia, codziennie przez dziewięć dni zapraszamy na godz. 

18.00 na Nowennę do Dzieciątka Jezus, która będzie nas 

przygotowywała na obchód świąt Bożego Narodzenia. 
 

- Trwająca pandemia stawia nas wszystkich w trudnej sytuacji, również 

nas księży odpowiedzialnych za nasz kościół i zgromadzenia liturgiczne. 

Aby zachować obecne przepisy został wprowadzony dodatkowy obrzędy 

udzielania Komunii św. - 15 minut przed każdą Mszą św. z wyjątkiem 

godz. 7.00. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu uda nam się 

zachować obecne przepisy prawa.  
 

- Przyjmujemy zgłoszenia chorych, którzy chcą przyjąć sakramenty św. 

w domu. 
 

- W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 i 16.00 Msza św. dla rodziców i 

dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. 
 

- Zapraszamy na rekolekcje adwentowe on line w Telewizji Republika, 

codziennie o godz. 7.30 od poniedziałku do soboty, przez cały okres 

adwentu. Rekolekcje prowadzić będzie ks. Marcin.  
 

- Z racji trwającej epidemii, w tym roku, nie będzie wizyty 

duszpasterskiej zwanej kolędą. Gdyby, ktoś chciał zaprosić kapłana do 

domu z wizytą duszpasterską, a warunki na to pozwolą, przyjmujemy 

takie zgłoszenia. Zgłaszać można w kancelarii, zakrystii i na naszej 

stronie internetowej parafii, wypełniając formularz zgłoszeniowy. 
 

- W następną niedzielę ofiary złożone na tacę, będą na potrzeby związane 

z rozbudową domu parafialnego. Serdecznie dziękujemy za zrozumienie 

i życzliwą pomoc. 
 

- Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do 

wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie 

osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że 

osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może 

zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. 

Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia 

– do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”. 

Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie 

dziękujemy. 


