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2. – 8. 12. 2019 

I Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by 

czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo 

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz 

bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 

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 2. 12. 2019  

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

rodz. Broll - Czaja 

 Wtorek 3. 12. 2019 – św. Franciszka Ksawerego, kapł. 

18. 00 RORATY:  Za + Łucję Świerc, za jej rodziców, rodzeństwo, za ++ z 

pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla I kl. Szkół Ponadpodstawowych 

 Środa 4. 12. 2019 – św. Barbary, dz. i m. 

18. 00 RORATY:  Za ++ pracowników byłej Cementowni Groszowice 

 Czwartek 5. 12. 2019 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów, 

ich dzieci oraz za ++ krewnych i d.op.  

- O nowe powołania do Służby Bożej 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 RORATY:  Za + babcię Martynę Czioska z ok. 30 r. śm. i za + męża Wiktora 

 Piątek 6. 12. 2019 – św. Mikołaja bpa – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów kościoła 

i Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA, RORATY:  Za + Gertrudę 

Dragon w 6 r. śm., za + ojca Gerarda, ++dziadków, wuja Jerzego i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 7. 12. 2019 – św. Ambrożego, bpa i dra K. – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i 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. Adelajdy Miler z ok. ur., za syna z rodziną i za + męża Wernera  

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

int. Damiana z ok. 18. urodzin, za rodziców, brata, + dziadka Ryszarda, za 

żyjących i ++ z rodziny  

- Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Antoninę Budzyń, za rodziców, 

rodzeństwo, dziadków i za całą rodzinę  

- Za ++ Hildegardę i Antoniego Piechaczek, ++ dziadków z obu stron i d.op.  

- Za + Zdzisława Gawron w 10 r. śm., za + matkę Irenę, ++ rodziców 

Andrzeja i Karolinę Fedunik  

- Za + ojca Alfonsa Sbilut, za + matkę Małgorzatę, pokr. i d.op.  

- Za + Piotra Felger w 10 r. śm.  

- Za + Irenę Figura w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 8. 12. 2019 – II Niedziela Adwentu 

8. 00 Za + Elżbietę Kardela w I r. śm., za ++ rodziców, teściów Raduski, pokr. i 

d.op. 

10. 30 Za + Antoninę Tańczak, za ++ z rodziny Tańczak, pokr. i d.op.   

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii Skibińskiej z ok. 80 r. ur.,  za synów z rodzinami i za + męża 

Arkadiusza  

- Za + Małgorzatę Płaza, rodziców i całe pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży naszego 

kościoła. Wpłynęło  4 628 Zł i 39 Gr.    

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (wtorek) św. Franciszka Ksawerego, 

(środa) św. Barbary, (piątek) św. Mikołaja  

3. Zapraszam każdego dnia na RORATY o godz. 18.00  

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

5. W czwartek o 17.00 Godzina Św.  

6. Odwiedziny Chorych w tygodniu przed świętami  

7. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będziemy obchodzili 9 grudnia w 

poniedziałek  

8. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę na Seminarium Duchowne i  inne instytucje 

diecezjalne oraz za zbiórkę do puszek na remont katedry opolskiej  

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

10. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

11. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

12. Dzisiaj (1.XII) o 15.30 w kościele seminaryjno–akademickim odbędzie się 

ekumeniczna modlitwa młodych  

13. Za tydzień (8.XII) zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie 

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 pochodzi z Syjonu i 

słowo Pańskie – z Jeruzalem». 

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią 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 Pańskiej! 

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. 

Humor 

Właściciel cyrku poszedł do baru, a tam wszyscy skupili się przy stole, gdzie 

odbywało się małe przedstawienie. Na stole stał przewrócony do góry dnem garnek, a 

na nim tańczyła kaczka. Właściciel cyrku był tak zachwycony, że postanowił kupić 

kaczkę od jej właściciela. Po pewnym czasie pertraktacji ustalili kwotę 10 tys. dolarów 

za kaczkę i garnek. Trzy dni później wraca wściekły właściciel cyrku: 

- Twoja kaczka to oszustwo! Postawiłem ją na garnku przed całą publicznością, a ona 

nawet nie zrobiła jednego kroku! 

- No - rzekł właściciel kaczki - a pamiętałeś, żeby zapalić świeczkę pod garnkiem? 

Rozmawiałem z kolegą. Jego żona jest chora. 

Ma... półbulimię. Dużo je i nie wymiotuje. 

Jasiu jakie wykształcenie ma Twój tatuś? 

- Osiem klas i wszystkie pierwsze. 


