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17. – 23. 12. 2018 

III Niedziela Adwentu 
Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im 

odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 

żywność, niech tak samo czyni». 

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy 

czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam 

wyznaczono». 

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim 

pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 

żołdzie». 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; 

lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 

sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku 

dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana 

wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 

modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki 

umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 12. 2018  

18. 00 RORATY:  Za + Huberta Szywalski w rocznicę śm., za ++ rodz. Szywalski - 

Widera - Okos - Kasperek - Ochota, pokr. i  d.op. 

 Wtorek 18. 12. 2018  

18. 00 RORATY:  Za ++ Maksymiliana i Wiktorię Franczok, dwóch synów Alfonsa i 

Romana, córkę Anielę i za ++ z pokr. 

 Środa 19. 12. 2018  

18. 00 RORATY:  Za ++ rodz. Marię i Franciszka Gajecka, za ++ rodz. Gajecka –

Wieczorek - Kurpierz, pokr. i d.op. 

 Czwartek 20. 12. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Pawła Wicher z ok. 90 r. ur. 

18. 00 RORATY:  Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski w int. 

Agnieszki z ok. 70 r. ur., za męża Bertolda i za dzieci z rodzinami 

 Piątek 21. 12. 2018 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. i dra K. 

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

Jana Kurpierz, za ++ z pokr. Pietruszka - Kurpierz i d.op.   

 Sobota 22. 12. 2018  

16. 00 Okazja do spowiedzi św.   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + Agnieszkę Demarczyk, męża Ferdynanda, córkę Marię Bigiel i za 

krewnych  

- Za + ojca Andrzeja, matkę Karolinę Fedunik w rocznicę śm., za ++ z rodz., 

pokr. i d.op.  

- Za + Stanisława Człapa w 30 dz. po śm.   

- Za + Wojciecha Człapa i d.op.  

- Za + Cezarego Kołada w 30 dz. po śm 

 Niedziela 23. 12. 2018 – IV Niedziela Adwentu 

8. 00 Intencja wolna 

10. 30 Za ++ rodz. Marię i Alfreda Porada, za + Alfonsa Porada w I r. śm., pokr. z 

obu stron i d.op. 

15. 00 Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + meża Henryka Gajda, za + Adriana Sufnera,  ++ rodz. Gajda - Kocot, 

pokr. i d.op.  

Po Mszy św. okazja do spowiedzi św. 

  



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: (piątek ) św. Piotra Kanizjusza  

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

w tegorocznych RORATACH  

3. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Rady Parafialnej  

4. Nasz Parafianin Pan Arkadiusz Janeczko z ulicy Grzesika został przez Ks. 

Biskupa ustanowiony Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Św.  

5. Bóg zapłać za ostatnią ogólnopolską zbiórkę do puszek na Kościoły Wschodnie. 

Na ten cel w naszej parafii wpłynęło 614 Zł i 36 Gr  

6. W poniedziałek 17 grudnia od godz. 9.00 świąteczne odwiedziny chorych  

7. Próba chóru  we wtorek o godz. 18.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

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

10. W sobotę od godz. 16.00 będzie okazja do spowiedzi św., w niedziele od godz. 

15.00 i po Mszy św. wieczornej po godz 17.15   

11. W ciągu najbliższego tygodnia każdego dnia przed Mszą św. wieczorną o 17.30 

okazja do spowiedzi św.  

12. W przyszłą niedzielę (23 grudnia) spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami 

żyjącymi w związkach niesakramentalnych - katedra opolska 
Patron tygodnia – św. Piotr Kanizy 

Św. Piotr Kanizy, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się w 1521 roku w Nijmegen 

(Holandia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Piotr 

studiował teologię w Kolonii. W 1543 roku wstąpił do jezuitów. Po ukończeniu 

doktoratu skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór 

protestantyzmu. Pracował w Ingolstadzie, Wiedniu, Pradze, Augsburgu, Innsbrucku, 

Monachium. Jego aktywność przejawiała się głównie w kaznodziejstwie oraz 

nauczaniu. Założył i zreformował liczne kolegia, uniwersytety w Niemczech. W 1558 

roku odbyt krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków), towarzysząc 

nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Rozjusza. Jako 

teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562). Napisał wiele rozpraw 

apologetycznych. Jednym z jego popularnych dzieł był katechizm (200 wydań). 

Ostatnie lata spędził we Fryburgu szwajcarskim. Zmarł 21 grudnia 1597 roku. 

Beatyfikował go Pius IX (1864), kanonizował oraz ogłosił doktorem Kościoła Pius XI 

(1925). Jest określany "apostołem Niemiec". Patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz 

szkolnych organizacji katolickich w Niemczech. 

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Piotra Kanizego w sutannie jezuity. 

Jego atrybutami są: katechizm, krucyfiks, młotek, pióro.  



Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 

nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, 

odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. 

 

Humor 

- Panie Kubal, czego Pan tak szuka w tym szambie? 

- Aaa... bo mi marynarka wpadła. 

- Nie szkoda to czasu, przecież nie będzie jej pan zakładał?  

- Oczywiście że nie, ale w kieszeni miałem kanapki. 

Ostatnia wieczerza, obficie zastawiony stół. Jezus się pyta:  

- Skąd mieliście na to wszystko pieniądze?  

- Judasz coś sprzedał. 

- Dlaczego Polska nie pozwoliła wysłać okrętów na pomoc Ukrainie?  

- Bo konserwator zabytków się nie zgodził... 

Alojz skończył robota, ale nie chciało mu się dźwigać łopaty,  

więc zostawił ją na podszybiu, a na łopacie napisał:  

- Francik, weź mi na wierch łopata, bo żech jej zapomnioł.  

Następnego dnia zjeżdża na dół, łopata dalej stoi, a obok napis:  

- Alojz, nie gorsz się, ale jo jej nie widzioł. 

Policjant widzi kolegę, który idzie z pingwinem.  

- Skąd wytrzasnąłeś tego ptaka?  

- A przyplątał się, i nie wiem co z nim zrobić.  

- Jak to co? Idź z nim do zoo.  

Po kilku godzinach znowu widzi kolegę spacerującego z pingwinem.  

- I co? Nie byłeś w zoo?  

- Byłem, ale teraz idziemy na lody. 

Poniedziałek, szósta rano. Amerykański emeryt bierze butelkę burbona i wyrusza na 

ryby. 

Francuski emeryt bierze butelkę wina i wyrusza na miłosne podboje. 

Polski emeryt bierze słoiczek moczu i wyrusza do przychodni żeby zająć miejsce w 

kolejce. 


