
 Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak ważne jest to, 
aby znać prawdę o sobie samym. Często chcemy uchodzić za 
kogoś, kim nie jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy w ten 
sposób coś zyskać lub najzwyczajniej poczuć się lepiej, jak 
ktoś ważniejszy czy piękniejszy. Nie jest to jednak droga, która 
może wnieść dobro w nasze życie. Nikt nie każe nam obnosić 
się z własnymi słabościami czy ograniczeniami. Mamy prawo 
do tego, aby zostały uszanowane. Jednakże przed Bogiem i so-
bą musimy znać prawdę o sobie samych, o tym, kim jesteśmy  
i w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy. Święty Bene-
dykt poucza mnichów w swojej Regule: Nie pragnąć, by nas 
nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy (Reguła Benedyk-
ta 4, 62). To bardzo mądra rada. Ile razy dajemy komuś wska-
zówki dotyczące jego problemów lub życia duchowego, kom-
pletnie nie mając pojęcia o tym, co mówimy?! To takie bardzo 
ludzkie, że chcemy być docenieni, dostrzeżeni, podziwiani.  
Jeśli jednak zaczynamy na tym budować swój obraz siebie,  
to wcześniej czy później czeka nas katastrofa. Uznanie prawdy 
o sobie nie będzie zapewne proste, ale zaowocuje tym, że budo-
wać będziemy na stabilnym fundamencie, którego gwarantem 
jest ten, który sam jest Prawdą. 
 Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Obdarz nas  
łaską stanięcia w prawdzie przed Tobą i nami samymi, aby mo-
gła ona przemieniać i kształtować nas od wewnątrz. 
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 



III NIEDZIELA 

ADWENTU 

Rok B 

Tygodnik parafii  
pw. Przemienienia 

Pańskiego  
w Polanie 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

38 - 709 Polana 26A 

polana@sdb.krakow.pl 

www.polana.9com.pl 

Zespół redakcyjny:  
ks. Stanisław Gołyźniak, 

Karolina i Witold  
Smoleńscy.  

Skład i oprawa graficzna: 
Bernadetta Szkarłat. 

Wśród NasWśród Nas  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Dariusz Oskorip, Dariusz Koncewicz, Gabriela Faran. 
 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Ocze-
kujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzci-
cielem na spełnienie się wielkich obietnic. Zbawienie całego 
świata jest bliskie. 

2. Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy  
o chrześcijańskie życie rodzin. Codziennie będziemy polecać 
Panu Bogu rodziny naszej parafii, aby rozwijało się w nich 
życie wiary. 

3. W tym tygodniu już ostatnia okazja, aby uczestniczyć we 
Mszy Świętej roratnej, od poniedziałku do soboty  
o godz.17.00. 

4. Za tydzień, w czwartą niedzielę Adwentu, przypada Wigilia 
Bożego Narodzenia. Msze Święte będą odprawiane do godz. 
8.00, 11.00. 

5. Zachęcamy, aby jak najlepiej przygotować się duchowo do 
nadchodzących świąt. Spowiedzi będziemy słuchać w środę 
od godz. 15.30, w czwartek spowiedź w Czarnej. Nie odkła-
dajmy sakramentu pokuty na ostatni dzień Adwentu, na przy-
szłą niedzielę. 

6. Wieczerzę wigilijną postarajmy się przygotować wcześniej, 
ale do stołu zasiądźmy tradycyjnie 24 grudnia wieczorem.  
W Wigilię, zwłaszcza, gdy przypada w niedzielę, nie obowią-
zuje post. Warto jednak zachować tradycję i ograniczyć ilość  
i jakość spożywanych w tym dniu pokarmów. 

7. Na Mszę Świętą  – Pasterkę – w noc Bożego Narodzenia za-
praszamy o godz. 24.00. 

8. Są do nabycia świece Caritas oraz opłatki w przedsionku ko-
ścioła.  


