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10. – 16. 12. 2018 

II Niedziela Adwentu 
Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i 

Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i 

Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 

dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się 

prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu 

waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. 

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go 

do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za 

wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym 

poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez 

zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy 

przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 10. 12. 2018  

18. 00 RORATY:  Za ++ Jana i Anastazję Kowol, ich rodziców, za  Jana i Alfonsa, 

żonę Krystynę, córki Katarzynę i Marię, za + Konrada Smandzik, za ++ rodz. 

Świerc – Piechaczek, pokr. i d.op.  

- Do Maryi Niepokalanej w int. Marianek z nałożeniem medalików dla 

kandydatek 

 Wtorek 11. 12. 2018 – św. Damazego I, pap. 

18. 00 RORATY:  Za + Pawła Micheń w 2 r. śm., jego rodziców, teściów, za + z 

rodz. Kondziela i pokr. oraz d.op. 

18. 30 Katecheza dla VI kl SP 

 Środa 12. 12. 2018 – NMP z Guadelupe 

18. 00 RORATY:  Za + Eugeniusza Gruca z ok. urodzin, za jego ++ rodziców, 

rodzeństwo, za ++ teściów, za dusze opuszczone oraz z prośbą do MB 

Różańcowej o zdrowie w intencji Zuzanny 

 Czwartek 13. 12. 2018 – św. Łucji, dz. i m. – wspomnienie MB 

Fatimskiej 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do MB Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za 

Dobrodziejów i Chorych 

18. 00 RORATY:  Za + matkę Gertrudę Zmarzły w rocznicę śm., za + męża Jerzego, 

za ++ rodziców z obu stron Wieczorek – Zmarzły, pokr. i d.op. 

 Piątek 14. 12. 2018 – św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K. 

18. 00 RORATY, MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za ++ rodz. Franciszkę i 

Jana Piechota, za ++ rodz. Piechota i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 15. 12. 2018  

15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

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

błog. w int. Alfreda Zając z ok. 60 r. ur., za żonę Mariannę, dzieci, wnuki, całą 

rodzinę, rodzeństwo oraz za ++ rodziców, teściów, brata i szwagra z pr. o 

obdarowanie ich wiecznym pokojem  

- Za + Edytę Kubis w 4 r. śm., za ++ rodziców, teściów i pokr.  

- Za ++ Lucję i Zenona Chlebowskich, za + Annę Chlebowską, za ++ siostry, 

braci oraz rodz. z obu stron  

- Za ++ rodz. Józefa i Wiktorię Bisgiel, za + brata Józefa, za + żonę Marię, 

pokr. i d.op.  



- Za ++ Małgorzatę i Romana Michalski oraz za ++ rodz. z obu str.  

- Za + Eligię Panza, męża, córki, synową oraz ++ z pokr.  

- Za + męża Władysława Jezioro, siostrę Helenę, dwóch zięciów, rodziców i 

teściów 

 Niedziela 16. 12. 2018 – III Niedziela Adwentu 

8. 00 Za ++ rodz. Helenę i Augustyna Kampa, Pawła i Apolonię Woszek, dwóch 

braci, trzy bratowe, za + Renę i d.op. 

10. 30 Za ++ Marię i Jana Franczok, + syna Henryka, córkę Katarzynę i pokr. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 - Za + Adriannę Albrecht w rocznicę śm. oraz za ++ rodziców i krewnych z 

rodz. Albrecht – Figura   

- Za + Franciszka Smolin w 4 r. śm., za ++ rodz. z obu str., za ++ z rodz. 

Piechota i d.op. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: (czwartek) św. Łucji i MB Fatimskiej, 

(piątek ) św. Jana od Krzyża  

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

w tegorocznych RORATACH  

3. W sobotę w naszej Parafii adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o 

godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie błogosławieństwem 

o o 18.00  

4. Marianki starsze i młodsze mają swoją Mszę św. w poniedziałek z nałożeniem 

MEDALIKÓW  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek na Kościoły 

Wschodnie  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Naszych Fachowców proszę by po trzeciej Niedzieli Adwentu zbudowali szopkę  

9. W najbliższym czasie można nabywać w zakrystii opłatki i świece wigilijne  

10. Wzorem lat ubiegłych nasza parafia będzie organizowała paczki dla 

potrzebujących, dla rodzin którym się gorzej wiedzie, dla naszych emerytów. 

Serdecznie tych, którzy mogą, zachęcam do włączenia się do tej świątecznej 

akcji parafialnej  

11. Każdego dnia przed Mszą św. wieczorną o 17.30 okazja do spowiedzi św. 

 



Patron tygodnia – św. Łucja 

Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ ok. 304). Pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Po 

torturach, którymi usiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć 

męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest 

patronką Toledo; krawców, ociemniałych, rolników, szwaczek, tkaczy; orędowniczką 

w chorobach oczu. Legenda z V/VI wieku głosi, że Łucja udała się do grobu św. 

Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla swej chorej matki. Od Świętej 

otrzymała nie tylko dar, o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi chwały 

męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub dozgonnej czystości i rozdała majątek 

ubogim. Kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Uwięzioną 

skazano na pohańbienie w domu publicznym, lecz oprawcy żadną silą nie mogli jej 

ruszyć z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej 

nie tknął. Wtedy wydał wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Miała 23 lata. 

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej niewiasty z palmą 

męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para oczu. 

Jej atrybutami są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u stóp; na tacy oczy, 

które jej wyłupiono; sztylet. 

Czytanie z Księgi proroka Barucha 
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 

chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości 

pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem 

Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u 

Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności». 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe 

dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, 

rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, 

a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem 

postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do 

zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem 

poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i 

miłosierdziem. 

Humor 

Żona do męża: 

- Dlaczego opowiadasz wszystkim, że ożeniłeś się ze mną dla pieniędzy?! Przecież ja 

nie miałam żadnych pieniędzy! 

- A co mam mówić? 

 


