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3. – 9. 12. 2018 

I Niedziela Adwentu 
Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się 

to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i 

trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie 

on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Tak mówi Pan: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi 

izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; 

będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To 

zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 12. 2018 – św. Franciszka Ksawerego 

18. 00 RORATY:  O zdrowie i Boże błog. w int. rodzin Broll - Czaja 

 Wtorek 4. 12. 2018 – św. Barbary, dz. i m. 

18. 00 RORATY:  Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Katarzyny i Piotra z ok. 45 r. ślubu, za synów z rodzinami, za 

wnuki i bliskich 

18. 30 Katecheza dla III kl.Gimnazjum 

 Środa 5. 12. 2018  

18. 00 RORATY:  W pewnej intencji, za ++ Bogu wiadomych 

 Czwartek 6. 12. 2018 – św. Mikołaja, bpa – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i święte powołania do Służby Bożej  

- Za + ks. Skrobocza i za + Ojca Korneliusza Czech 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 RORATY:  Za + matkę Gertrudę Dragon z ok. rocznicy śmierci i za + ojca 

Gerarda  oraz pokr.  

- Za + matkę Ottilię Szczeponik, jej rodziców, rodzeństwo, za ++ Annę i Jana 

Siekierka, dwóch synów i d.op. 

 Piątek 7. 12. 2018 – św. Ambrożego, bpa i dra K. – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ. za Ofiarodawców Mszy św., za Czcicieli, za Chorych i 

Dobrodziejów Kościoła 

18. 00 RORATY, MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + Małgorzatę Płaza, 

rodziców, za całe pokrewieństwo i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 8. 12. 2018 – Niepokalane Poczęcie NMP - Uroczystość 

7. 00 Za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne pracujące w naszej Parafii i za naszych 

zalecanych zmarłych w tegorocznych wypominkach i za dusze czyśćcowe 

9. 00 Przez wstawiennictwo Niepokalanej w int. wszystkich naszych Niewiast, 

Kobiet prosząc o potrzebne łaski 

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. Łukasza Huncza z ok. 18 r. ur., za rodziców, brata i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. z podz. za otrzymane łaski w int. rodziny Poskart  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Klaudii i Michała Schaser z ok. 25 r. ślubu i 

za dzieci  



- Za + ojca Zdzisława Gawron w rocznicę śmierci, za ++ z pokr. i d.op.  

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

Martę Jambor, za ++ z rodz. Siekierka - Jambor - Frejlich i d.op.  

- Za + Alfonsa Sbielut i matkę Małgorzatę Sbielut  

- Za + Stanisława Kłosowski w 4 r. śm., za ++ rodz. z obu stron, za + 

Bronisława Chudy, za ++ rodz. z obu stron i za + Józefa Kubisz w 2 r. śm.   

- Za + Piotra Felger w rocznicę śm. 

 Niedziela 9. 12. 2018 – II Niedziela Adwentu 

8. 00 Za + Macieja Piechaczek, za ++ z rodz. Hofmann, za + żonę Helenę i d.op. 

10. 30 Za śp. Antoninę Tańczak, za ++ rodziców Irenę i Wojciecha, brata Mateusza i 

pokr. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za ++ Antoniego i Hildegardę Piechaczek, za ++ dziadków z obu str. i d.op. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ostatnią comiesięczna kolektę parafialną na oświetlenie naszego 

kościoła. Wpłynęło 4. 173 Zł. i 50 Gr. Podziękowania także za zbiórkę do 

puszek na remont Katedry Opolskiej. Na ten cel nazbierano 490 Zł. i 80 Gr.  

2. Dziś (2.XII) w kościele seminaryjno-akademickim o godz. 15.30 ekumeniczna 

modlitwa młodych  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: (poniedziałek) św. Franciszka 

Ksawerego, (wtorek) św. Barbary, (czwartek) św. Mikołaja, (piątek) św. 

Ambrożego, (sobota) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tę wielką 

Uroczystość Maryjną zapraszam na Msze św. o godz. 7.00;  9.00; 18.00  

4. Dorosłych i dzieci starsze oraz młodsze zachęcam i zapraszam do uczestnictwa 

w Tegorocznych RORATACH  

5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca  

6. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego, a za tydzień jest wyznaczona ogólnopolska zbiórka do puszek na 

Kościoły Wschodnie  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

8. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00   

10. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 24 zaprasza byłych zawodników, działaczy 

oraz entuzjastów piłki ręcznej na promocję książki „Piłka ręczna w Opolu. 

Historia nieznana”, która odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek 3 grudnia 

o godz. 17.30 



Patron tygodnia – św. Andrzej Apostoł 

Św. Andrzej Apostoł (+ ok. 70) pochodził z Betsaidy. Brat św. Piotra. Rybak. 

Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, 

gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Pierwszy powołany przez Jezusa na apostoła. 

Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego 

otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Był 

świadkiem cudu w Kanie (J 1,40 - 2,12), cudownego rozmnożenia chleba (J 6,8 nn). 

Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J 12,21 nn). Po Zesłaniu Ducha Świętego 

według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować w Poncie i Bitynii (dzisiaj 

zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji. Tam 

też 30 listopada 70 roku w Patras, przeżegnawszy zebranych wyznawców został 

ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. 

Jest patronem prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich). 

archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 

Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji. szeregu miast, m. in. Bordeaux, Brescii, Brugii, 

Hanoweru, Neapolu, Rawenny oraz małżeństw podróżujących, rybaków rycerzy 

woziwodów rzeźników. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach 

matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. 

W IKONOGRAFII Św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o 

gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi 

płaszcz. Czasami ukazywany jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną w 

sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. 

Atrybutami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja" w kształcie X, księga, ryba, sieć. 

Humor 

Kiedy smutne zakończenie choroby milionera nie budziło już wątpliwości, lekarz 

dyskretnie mówi jego żonie: 

- Musi pani być przygotowana na wszystko.... 

- Nie robię sobie nadziei. W najlepszym przypadku liczę na połowę. 

W samolocie pasażerskim lecącym nad oceanem pasażerowie przeglądają gazety:  

- Czytał pan informacje na pierwszej stronie? Piszą o jakiejś katastrofie lotniczej.  

- Tak, przeczytałem. Jesteśmy na liście ofiar. 

Jedzie chłopak z dziewczyną. Chłopak kieruje, a dziewczyna siedzi z tyłu. On się 

obraca, a ona krzyczy: 

- Patrz na drogę!  

- Nie obracaj się!  

- Chcesz mnie zabić?!  

On nie wytrzymuję: 

- Zamknij się! Cofam! 


