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IV Niedziela Adwentu 
Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-45.  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w pokoleniu Judy. 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę. 

Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony jest owoc Twojego łona. 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z 

radości dzieciątko w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 

Pana». 

List do Hebrajczyków 10,5-10. 

Bracia: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś 

Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.  

Wtedy rzekłem: 'Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę 

Twoją, Boże'». 

Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 

podobały się Tobie", choć składa się je na podstawie Prawa. 

Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, 

aby ustanowić inną. 

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na 

zawsze. 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 21. 12. 2015 – św. Piotra Kanizjusza– kapł. i dra K. 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Roraty: Za + matkę Halinę Kupczak w I r. śm. 

 Wtorek 22. 12. 2015  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Roraty: Za ++ rodz. Agnieszkę i Jana Kurpierz, ++ krewnych z rodz. 

Pietruszka - Kurpierz i d.op. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Środa 23. 12. 2015  
16. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Roraty: Za ++ Eleonorę i Piotra Łuczak, ++ Stanisława, Władysławę i 

Wiktorię Płuska a także za + Zdzisława Płuska, ++ dziadków z obu stron, + 

Eleonorę Mansfeld i ojca Gerarda Pluta oraz d.op. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Czwartek 24. 12. 2015 – Wigilia Bożego Narodzenia 
8. 00 Okazja do spowiedzi św. 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Horsta Otremba, ++ rodz. Otremba - Mikoda i za ++ z rodziny oraz d.op. 

9. 30 - 11. 00 Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 PASTERKA DO DZIECIĄTKA JEZUS W INT. WSZYSTKICH NASZYCH 

DZIECI  

- Za + Annę Dittrych w 3 r. śm., za jej męża Józefa, za ich ++ rodziców, 

rodzeństwo i za ++ krewnych 

23. 40 Nabożeństwo kolędowe 

24. 00 PASTERKA: DO DZIECIĄTKA JEZUS W INT. MŁODZIEŻY 

 Piątek 25. 12. 2015 - Narodzenie Pańskie - Uroczystość 
8. 00 Do Dzieciątka Jezus za Parafian i żyjących Dobrodziejów naszego kościoła 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Piotra z ok. 50 r. ur., za żonę Krystynę i za 

dzieci z rodzinami  

- Za ++ rodziców Sylwię i Henryka Albrecht, + siostrę Adriannę, za ++ z 

pokr. z obu str. i d.op. 

16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Za + ojca Alfonsa Szyndler, matkę Helgę, teściów Jana i Annę, dziadków, 

krewnych i d.op. 

 Sobota 26. 12. 2015 – II Święto – św. Szczepana m. 
8. 00 Za + matkę Różę Passoń, męża Stanisława, syna Alfreda i za ++ z rodziny z 

obu stron 

10. 30 Za + męża Wernera Miller w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów 

Sauerbier, pokr. i d.op. 

15. 00 Ślub: Adamski Przemysław i Aleksandra Gęgotek 



16. 30 - Za ++ Marię i Franciszka Gajecka, ich ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ z 

rodz. Gajecka – Kurpierz –Wojdyła  

- Za roczne dziecko Juliana Sufner, za matkę i babcię 

 Niedziela 27. 12. 2015 – Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
8. 00 Za + Annę Micheń w rocznicę śm.,  jej ++ rodziców, rodzeństwo i ++ 

krewnych 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Domiceli Pomietło z ok. urodzin i w int. całej rodziny  

- Przez wstawiennictwo św. Rodziny w int. wszystkich naszych rodzin 

16. 00 Nieszpory  świąteczne 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Jana Popardowskiego z ok. 50 r. ur., za żonę 

Dorotę i dzieci z rodzinami  

Pozostałe ogłoszenia 
1. W ostatnim tygodniu Adwentu zapraszam na Roraty o godz. 18.00  
2. Odwiedziny chorych w poniedziałek od godz.9.00  
3. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  
4. Od poniedziałku do czwartku jest wiele okazji do spowiedzi św. - 

zapraszam!  
5. W zakrystii można nabywać w dalszym ciągu opłatki i świece wigilijne  
6. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęca się wiernych do 

religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów 
wigilijnych, abstynencji od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, 
wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu ewangelii, życzenia i wspólny 
śpiew kolęd  

7. Pasterki jak zawsze o godz. 16.00 dla najmłodszych, a o 24. 00 główna 
pasterka, przed którą krótkie kolędowanie  

8. Naszych fachowców proszę o zbudowanie szopki betlejemskiej  
9. Wszystkim Ludziom Dobrej Woli - naszym Parafianom, Dobrodziejom 

składam w imieniu wszystkich obdarowanych serdeczne Bóg zapłać za 
przynoszone paczki. Obdarowane Rodziny składają wszystkim 
Ofiarodawcom serdeczne  podziękowania  

10. W sobotę św. Szczepana – II święto Bożego Narodzenia  
11. Kolekta zbierana na Mszy o północy na Pasterce przeznaczona jest na 

zasilenie Funduszu Obrony Życia (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek 
Adopcyjny i na Poradnię Katolicką) w I dzień świąt na Wydział 
Teologiczny w Opolu, a w drugi dzień świąt comiesięczna kolekta 
parafialna na malowanie kościoła  

12. W niedzielę święto św. Rodziny: Jezusa, Mary i Józefa. Tego dnia w 
Jemielnicy o godz. 11.00 Msza św. za pracujących za granicą  

13. W nowym tygodniu życzę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, a także 
wszystkim Parafianom i Gościom radosnych i błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia                     



Opowiadanie – Poznać Boga 

- Jakże chciałbym osiągnąć poznanie Boga: pełne, całkowite, doskonałe! - 

powiedział pewnego dnia uczeń świętemu Dominikowi. 

 - A czemuż to? - odrzekł św. Dominik. - Pomyśl o chorym trawionym gorączką; 

czyż nie wyobraża sobie, ze zdołałby wypić całą kadź wody? Otóż, kiedy 

gorączka mi ja, wystarczy mu szklanka do ugaszenia pragnienia, a może nawet 

połowa. Tak samo, kiedy ogarnia nas wir pragnienia Boga, wydaje nam się, ze 

potrafimy unieść we własnym sercu nieskończoność Bożą. Kiedy to złudzenie 

znika, wystarczy jeden jedyny promień Jego światła, aby zalać nas 

szczęśliwością i nadzieją 

 

Patron tygodnia – św. Szczepan 
Św. Szczepan, diakon, męczennik (+ok.36?). Był jednym z siedmiu diakonów 

Kościoła jerozolimskiego, podejmujących prace charytatywne, m. in. opiekę nad 

wdowami. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego", 

głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został 

oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie 

obrończej Szczepan ukazali dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, 

konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8-7,53). Wyznał 

publicznie Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Protomartyr - 

pierwszy męczennik. Jego imię włączono do Kanonu rzymskiego. 

Patron diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy, tkaczy. 

Humor 

W pierwszej klasie podczas Adwentu pani katechetka sprawdza, co dzieci zapamiętały 

z ostatniej katechezy: 

- Po co anioł przyszedł do Maryi? - pyta. 

- Żeby prosić ją o rękę. 

Dwie blondynki wybrały się po prezent dla koleżanki. 

Weszły do księgarni i pierwsza powiedziała: 

- A może kupimy jej książkę? 

A druga na to: 

- Nie no, książkę to ona już ma. 


