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9. – 15. 12. 2019 

II Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 

poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 

nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 

krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 

która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 

słowa!” 

Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 12. 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 

7. 00 Za zalecanych w wypominkach, za naszych ++ Kapłanów, bliskich i krewnych 

9. 00 Za + Łucję Krupop w 30 dz. po śm. oraz za + ojca Herberta 

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

błog. w int. Marka z ok. 10 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i całą 

rodzinę  

- Do MB Niepokalanej za nasze Marianki i w int. naszych Kobiet o potrzebne 

łaski 

 Wtorek 10. 12. 2019  

18. 00 RORATY:  Za + matkę Otylię, jej rodziców, rodzeństwo oraz za ++ 

Annę i Jana Siekierka, dwóch synów i dusze w czyśćcu opuszczone 

18. 45 Katecheza dla VI kl. Szkół Podstawowych 

 Środa 11. 12. 2019 – św. Damazaego I, pap. 

18. 00 RORATY: Za + Gertrudę Zmarzły, za + męża Jerzego, pokr. Wieczorek, za 

++ Józefa i Marię Wieczorek, ++ teściów Franciszka i Elżbietę Zmarzły oraz 

pokr. 

 Czwartek 12. 12. 2019 – NMP z Guadelupe 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ks .Wojciecha Skrobocz i o. Korneliusza Czech 

18. 00 RORATY:  Za + Pawła Michen w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów 

Kondziela – Datko, za jego + żonę Małgorzatę i pokr. 

 Piątek 13. 12. 2019 – św. Łucji, dz. i m. 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA; RORATY: Za + Albinę Labisz  

w I roczn. śm., męża Pawła, za ++ z rodz. i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 14. 12. 2019 – św. Jana od Krzyża 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Edytę Kubis w 5 r śm.  

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

int. rodz. Majka  

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

int. Marka Wocławskiego z ok.30 r. ur., za żonę i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. w int. rodz. Poskart  

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

za dusze czyśćcowe  

- Za ++ Małgorzatę i Romana Michalskich oraz za ++ rodziców i teściów  

- Za ++ Franciszka i Annę Siekierka, synów Waltra i Piotra, synową 

Edeltrudę, za Jana i Martę Jambor, ich córkę Teresę, zięcia Ryszarda, za ++ z 



rodz. Jambor – Siekierka - Frejlich i d.op.  

- Za + Józefa Kuczka w 30 dz. po śm.  

- Za + Waldemara Mrowiec w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 15. 12. 2019 – III Niedziela Adwentu - Gaudete 

8. 00 Za + męża Gerharda Dussa w 30 dz. po śm. 

10. 30 Za ++ Stanisława Kłosowskiego i Bronisława Chudy  

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Franciszka Smolin w 5 r śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W sobotę (14.XII) o godz. 16.00 w katedrze opolskiej bierzmowanie dla osób 

dorosłych  

2. W niedzielę 15 grudnia od godz. 9.00 do 16.00 przypada adoracja Najświętszego 

Sakramentu w naszej Parafii   

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) Niepokalane Poczęcie 

NMP, (czwartek) NMP z Guadelupe, (piątek) św. Łucji, (sobota ) św. Jana od 

Krzyża  

4. Zapraszam każdego dnia na RORATY o godz. 18.00   

5. Podziękowanie za ubiegłotygodniową zbiórkę do puszek na remont katedry. Na 

ten cel  nazbierano 511 Zł. 30 Gr. i 2 Euro  

6. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W zakrystii można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny  

9. Dziś zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie  

10. 27 wigilia Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących miasta Opola pod 

patronatem ordynariusza diecezji opolskiej ks. Biskupa Andrzeja Czai odbędzie 

się w niedzielę 22 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo – 

Kongresowym ul. Wrocławska 158 (za Centrum Handlowym Karolinka). 

Zaproszenia na Wigilię można odebrać od soboty 14.12 br. także w naszej 

Parafii  

11. Wzorem lat ubiegłych w ramach naszej Parafii będziemy organizowali paczki 

świąteczne dla najbardziej potrzebujących, rodzin wielodzietnych i wdów 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: 

„Gdzie jesteś?” 

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 

nagi, i ukryłem się”. 



Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego 

ci zakazałem jeść?” 

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z 

tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 

wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 

będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między 

ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci 

głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy 

dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, 

który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same 

uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale 

Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności 

Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za 

okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: "Dlatego oddawać Ci będę 

cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”. 

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. 


