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I Niedziela Adwentu 
 

Ewangelia wg św. Marka  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 

podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył 

swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 

przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu 

Dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem 

zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo 

świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, 

oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was 

aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem 

Chrystusem, Panem naszym. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 12. 2017 – św. Barbary, dz. i m. 

18. 00 RORATY:  Za + Piotra Felger w 8 r. śm. 

 Wtorek 5. 12. 2017  

18. 00 RORATY:  Dz. błag. do B.Op. MBNP. z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

rodziny Broll - Czaja 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. II Gimnazjum 

 Środa 6. 12. 2017 – św. Mikołaja, bpa 

18. 00 RORATY:  Za + matkę Gertrudę Dragon w rocznicę śm., + ojca Gerarda, 

pokr. i d.op. 

 Czwartek 7. 12. 2017 – św. Ambrożego, bpa i dra K., I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do służby bożej   

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

dzieci i krewnych 

17. 00 Godzina św. 

18. 00 RORATY:  Za + Helenę Hoffmann 

 Piątek 8. 12. 2017 – Niepokalane Poczęcie NMP - Uroczystość 

7. 00 Za ++ zalecanych w tegorocznych wypominkach, za ++ Kapłanów i za dusze 

czyśćcowe 

9. 00 Za + siostrę Małgorzatę Płaza, rodziców, teściów, pokr. i d.op. 

18. 00 Do MB Niepokalanej w int. wszystkich naszych Niewiast prosząc o potrzebne 

łaski, szczególnie w int. wszystkich naszych Marianek 

18. 30 KATECHEZA DLA KL. III 

 Sobota 9. 12. 2017   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + + rodz. Zdzisława Gawron w 8 r. śm., matkę Irenę Gawron w 18 r. śm., 

za ++ dziadków, chrzestnych, pokr. i d.op.  

- Za + ojca Stanisława Kapela, za + teścia Antoniego Waindok, za ++ z rodz. 

Kapela - Dużyński - Ribicha - Salańczyk - Waindok i d.op.  

- Za + męża Zbigniewa Bednarek w 19 r. śm. i za + ojca Zbigniewa  

- Za ++ rodz. Elfrydę i Henryka Dąbrowa, ich rodziców i teściów 

 Niedziela 10. 12. 2017 – II Niedziela Adwentu  

8. 00 Za + Edytę Kubis w 3 r. śm., pokr. i d.op. 

10. 30 - Za + Antoninę Tańczak w rocznicę śmierci, jej rodziców, brata, za ++ z rodz. 



i pokr. Dziemskich - Frygów - Tańczaków  

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

int. Marii z ok. 90 r. ur., za syna z rodziną i o szczęśliwą operację prawnuczki  

Emili oraz za + męża Jana, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Eugeniusza Gruca z ok. ur., za ++ rodziców, siostry, braci, teściów, pokr. 

i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: we wtorek św. Barbary; w środę św. Mikołaja bpa; 

w piątek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP. Serdecznie 

zapraszam na Msze św. o 7.00; 9.00 i o 18.00   

2. Od poniedziałku rozpoczynamy tegoroczne RORATY. Msza św. Roratnia 

każdego dnia o godz. 18.00. Zachęcam do uczestnictwa w tej przepięknej Mszy 

św. dorosłych i naszych najmłodszych – jest to wspólne oczekiwanie z Matką 

Boską na radosne Święta Bożego Narodzenia  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego a także za naszą ostatnią comiesięczną kolektę parafialną na opał 

do  naszego kościoła. Wpłynęło 5. 161 Zł. 43 Gr. i 2 Euro  

4. W II Niedzielę Adwentu ogólnopolska zbiórka do puszek na Kościół na 

Wschodzie  

5. We wtorek o 19.00 próba chóru  

6. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

7. Serdeczne podziękowania Pani Bernadecie i domownikom za zrobienie wieńca 

adwentowego  

8. Małżonków naszej parafii zaprasza się do udziału w adwentowych rekolekcjach,  

które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą 

się w dniach 15-17 grudnia 2017 w kościele  św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe 

spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie o 18.00, a niedzielne o 10.00. 

Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi Michał Frąckowicz, rekolekcjonista z 

Centrum Mocni w Duchu w Łodzi, prowadzonego przez oo. Jezuitów, prywatnie 

mąż, ojciec dwójki dzieci, nauczyciel i wychowawca. Szczegółowe informacje 

można znaleźć na plakacie i ulotkach 

 

Patron tygodnia – św. Barbara  

Św. Barbara dziewica, męczennica (+306). Poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii 

(lub Heliopolis). Jest patronką archidiecezji, katowickiej, Edessy, Kairu. architektów, 

cieśli, dzwonników, flisaków górników hutników kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, 



marynarzy, murarzy, saperów strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców 

sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz) oraz patronką 

dobrej śmierci. Jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Według starej legendy 

była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji 

Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z 

chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem 

Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 

czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór 

dziewczyny uwięził ją w wieży. 

Jej zdecydowana postawa wywołała w nim gniew tak wielki, że ją zabił. Wkrótce 

przypłacił to nagłą śmiercią od pioruna. 

W IKONOGRAFII św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w 

płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię - 

według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św. 

Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona, oraz z mieczem, od którego 

zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, 

kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża. 

Aklamacja (Ps 85 (84), 8) 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją  

i daj nam swoje zbawienie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 Humor 

Lekarz zwraca się do blondynki, która chce poddać się kuracji odchudzającej:  
- A ile pani ważyła najmniej ?  
- 2 kg 80 dkg panie doktorze. 

Przychodzi blondynka do sklepu RTV i mówi:  
- Poproszę ten telewizor.  
- Przepraszam nie rozmawiam z blondynkami.  
Na to blondynka wychodzi i następnego dnia wraca do tego samego sklepu z ciemną 
peruką na głowie i zwraca się do sprzedawcy:  
- Poproszę ten telewizor.  
- Przepraszam panią, ale nie rozmawiam z blondynkami.  
- Ale skąd pan wiedział, że ja jestem blondynką.  
- Ponieważ to, o co pani prosiła to nie telewizor, tylko mikrofalówka 


