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I Niedziela Adwentu 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do 

dnia, kiedy Noe wszedł do arki,  

i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z 

przyjściem Syna Człowieczego. 

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 

Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, 

na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie».   

List do Rzymian 13,11-14.  
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a 

przyobleczmy się w zbroję światła. 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i 

wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 

dogadzając żądzom. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 28. 11. 2016  

18. 00 RORATY  Za + Bolesława Godlewskiego w 24 r. śm. i za + matkę Kazimierę 

oraz ++ z pokr. 

 Wtorek 29. 11. 2016  
18. 00 RORATY Za + Krystynę Kowol w 6. r. śm., za + męża Alfonsa, za ++ z rodz. 

Kowol – Pasoń, za + Jadwigę Namyslik i za + Jerzego Wieszala 

18. 30 Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 30. 11. 2016 – św. Andrzeja, Apostoła 
18. 00 RORATY  Do Anioła Stróża, do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i potrzebne 

łaski w int. Juliana z ok. kolejnych urodzin oraz z mamę i babcię 

 Czwartek 1. 12. 2016  - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne     

- Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śm., za jego rodziców, teściów, ich 

dzieci i za krewnych 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 RORATY  Za + Marlis Figura, + męża, krewnych i rodziców z obu stron 

 Piątek 2. 12. 2016  - bł. Rafała Chylińskiego, I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli i Dobrodziejów 

kościoła oraz za Chorych 

18. 00 RORATY, MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za Joachima Kurc i 

jego rodziców 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 3. 12. 2016  - św. Franciszka Ksawerego, I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
12. 00 Różaniec za Ojca św., o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Anny Duran z ok. 80 r. ur., za dzieci, wnuki, prawnuki i całą rodzinę  

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

Bożą opiekę w int. Joanny z ok. 83 r. ur., za dzieci z rodzinami i za + męża 

Ernesta  

- Za + matkę Adelajdę Świerc w 3 r. śm., męża Alfonsa, ++ dziadków z obu 

stron  

- Za + Franciszka i Annę Siekierka, ich synów Waltra i Piotra, synową 

Edeltraudę, za ++ Jana i Martę Jambor, za ++ krewnych z rodz. Siekierka - 

Jambor  i d.op. 

 

 



 Niedziela 4. 12. 2016 – II Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada, Dziadków, krewnych z rodzin 

Smandzik – Kowol, za ++ Alojzego i Martę Salzburg oraz d.op. 

10. 30 Za + Andrzeja Wuchowicz z ok. urodzin i imienin, za ++ Helenę i Stanisława  

Wuchowicz w rocznicę śmierci, za + matkę Anastazję Walecko i d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 - Za ++ rodziców Antoniego i Hildegardę Piechaczek, za ++ rodziców z obu 

stron i d.op.  

- Za + Mateusza Zawiślak w 30 r. śm., za ++ Sebastiana i Pawła, za ++ z 

rodzin Gurazdowskich - Zawiślak - Mazur - Tokarczyk - Picheta 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego 

kościoła  

2. Bóg zapłać także za zbiórkę do puszek przed kościołem na Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie. Wpłynęło na ten cel 550 Zł  i 92 Gr.  

3. W środę święto św. Andrzeja Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. Franciszka 

Ksawerego  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca  

5. Zapraszam w czwartek na Godzinę Św. i spowiedź pierwszopiątkową. 

Odwiedziny naszych chorych w tygodniu przed  swiętami  

6. Kolekta w przyszłą niedzielę 4 grudnia wyznaczona na potrzeby Kurii i 

Seminarium oraz ogólnopolska zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie  

7. Dorosłych i dzieci młodsze oraz starsze zapraszam na Roraty każdego dnia o 

godz. 18.00  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Patron tygodnia – św. Franciszek Ksawery 

Św. Franciszek Ksawery urodził się w 1506 roku na zamku Xavier (Hiszpania). 

Ojciec był doktorem uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry. 

W 1525 roku Franciszek podjął studia teologiczne w Paryżu. Uzyskawszy stopień 

magistra wykładał w kolegium. Zaprzyjaźnił się wtedy z Ignacym Loyolą. W 1534 

roku złożył z nim i innymi towarzyszami śluby Dało to początek Towarzystwu 

Jezusowemu. W trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1537-1538 

apostołował w Bolonii, a następnie w Rzymie. W tym czasie Paweł III zatwierdził 

nowe zgromadzenie-jezuitów. W 1541 roku, zaopatrzony w królewskie 

pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego, przez Lizbonę wyruszył na misje do 

Indii. Wylądował w Goa 6 maja 1542 roku. Pokorą i niezwykłą postawą pełną miłości 

zjednał sobie tamtejszych mieszkańców. Nawrócił niezliczone rzesze. Zorganizował 



liczne misje, seminarium, nowicjat. Odbył misje, m. in. do Malakki (północny 

Singapur), na Moluki, Cejlon, wyspę Ambon, Kochin (Wietnam). Następnie rozpoczął 

ewangelizację w Japonii, gdzie założył stuosobową wspólnotę chrześcijan. Był 

tytanem pracy nadzwyczajne sukcesy były owocem jego modlitwy i głębokiego życia 

wewnętrznego. 

Zmarł 3 grudnia 1552 roku na wyspie Sancian koło Kantonu podczas misji do Chin. 

Ciało jego sprowadzono do Goa, gdzie spoczywa w kościele Di Gesu. Św. Franciszka 

kanonizował Grzegorz XV (1622). 

Jest patronem zakonu misjonarzy misji katolickich ( 1927), Indii, Japonii. marynarzy. 

Orędownik w czasie zarazy i burz. 

W IKONOGRAFII św. Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej 

obszytej muszlami lub w komży i stule. Niekiedy otoczony jest gronem tubylców. 

Jego atrybutami są: gorejące serce, krab, krzyż, laska pielgrzyma, stuła. 

Księga Izajasza 2,1-5.  
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i 

wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, 

mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga 

Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo 

wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem». 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy 

swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw 

narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. 

Humor 

Wodowanie statku w Szkocji...  

Za chwilę butelka szampana ma rozbić się o burtę statku.  

Nagle głos z tłumu woła...  

- Stop... stop... czy nie jest to przypadkiem butelka z kaucją? 

 

- Chciałem zamówić tort urodzinowy dla żony.  

- Ile świeczek?  

- Dwadzieścia sześć, jak zwykle. 

 

Baco, a umiecie powiedzieć chrząszcz brzmi w trzcinie?  

- A co mom ni umić?  

- No to mówcie  

- Chrobok burcy w trowie. 
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