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7. – 13. 12. 2020 

II Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 

przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się 

szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 

was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 

Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 

odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». 

Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 

gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i 

pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się 

chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to 

powiedziały». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 12. 2020 – św. Ambrożego, bpa i dra K. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Arkadiusza Podemski - od chrzestnej  

- W int. dzieci z ok. św. Mikołaja 

 Wtorek 8. 12. 2020 – Niepokalane Poczęcie NMP - Uroczystość 
7. 00 Do MBNP. B.Op. z pr. o zdrowie i Boże blog. oraz zgodę w rodzinach Broll - 

Czaja 

9. 00 Za + Ks. Prałata dra Zygmunta Nabzdyk 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 - Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej za nasze Niewiasty, Matki i 

Dzieci Maryi  

- Za + Waltraudę Buhl w 30 dz. po śmierci  

- Dz. bł. do Boskiej Opatrzności,  Maryi Niepokalanej z pr. o zdrowie i Boże 

błog. oraz wszelkie potrzebne łaski w int. Gerarda z ok.50 urodzin, za żonę 

Annę i za córki 

 Środa 9. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Gertrudę Zmarzły, za męża Jerzego, ++ rodz. Zmarzły - Wieczorek i 

d.op. 

 Czwartek 10. 12. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ks. Wojciecha Skrobocz, za + Ojca Korneliusza Czech oraz Ojca 

Hieronima Pohl 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii – Godzina 

Święta 

18. 00 RORATY  

- Za + Macieja Piechaczek, za + Helenę Hoffmann i dusze czyśćcowe 

 Piątek 11. 12. 2020 – św. Damazego, pap. 
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Pawła Micheń w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów Kondziela - 

Datko oraz za + żonę Małgorzatę 

 Sobota 12. 12. 2020 – NMP z Guadalupe 
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 PIERWSZA SZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

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

int. Alicji z ok. 15 urodzin, za rodziców Karinę i Wojciecha i brata Dawida     

- Za + Zdzisława Gawron w 11 r. śm., za mamę Irenę, za ++ teściów Andrzeja 



i Karolinę Fedunik, za ++ z rodz., pokr. i d.op.   

- Za + matkę Ewę Bednarską w 30 dz. po śm.  

- Za + Michała Starczewskiego w I r. śm., za ++ rodziców i teściów  

- Za + Elżbietę Kardela w 2 r. śm.  

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

d.op.  

- Za + Józefę Kołodziej w 10 r. śm., jej ++ rodziców Annę i Wojciecha, by 

Bóg obdarzył ich wiecznym pokojem  

- Za + Arkadiusza Podemskiego od sąsiadów Klimaszewskich i 

Armanowskich z Wielunia  

- Za ++ Małgorzatę i Henryka Ocik w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 13. 12. 2020 – III Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Edytę Kubis w 6 r. śm. 

10. 30 Za ++ Jana i Marię Franczok, + syna, córke oraz ++ z pokr. 

16. 00 Nieszpory adwentowe  

16. 30 Za + Albinę Labisz, męża Pawła, zięcia Alojzego, za ++ rodziców, teściów i 

d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele  

2. We wtorek Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, zapraszam 

szczególnie wszystkich Czcicieli Matki Bożej do udziału we Mszy św.  

3. Podziękowanie za naszą comiesięczna kolektę parafialną - gospodarczą na 

remonty naszego kościoła. Tydzień temu wpłynęło 3.422 Zł. 60 Gr. i 2.90 Euro  

4. Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 RORATY z udziałem dzieci  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego oraz za ogólnopolską zbiórkę do puszek na Kościół na Wschodzie  

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

świąteczne dla najbardziej potrzebujących, rodzin wielodzietnych i wdów  

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

8. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów  

9. W dalszym ciągu życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego przeżycia 

tegorocznego Adwentu 

c.d. Czytania z Księgi proroka Izajasza 
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój 

głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 

dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak 



pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 

piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie». 

 

Patron tygodnia: NMP z Guadalupe 

Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi, św. 
Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały 
strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków 
oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: „Drogi synku, 
kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje 
i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem 
nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu 
ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w 
swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz 
i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś”. 

Początkowo biskup Meksyku Juan de Zumárraga nie dał wiary Indianinowi. Ten 
poprosił więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie 
kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Chociaż 
w Meksyku w grudniu kwiaty nie kwitną, rosły tam przepiękne róże. Madonna 
poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj 
indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na 
kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała 
zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał 
rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy 
obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny 
wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, 
spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny 
płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane 
włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc 
oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni. 

Płaszcz z wizerunkiem Maryi w dniu 24 grudnia 1531 r. w uroczystej procesji biskup 
przeniósł ze swojej rezydencji do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, 
spełniając tym samym życzenie Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium 
maryjne świata, gdzie przybywa co roku około 12 milionów pielgrzymów. 

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka 
Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga 
Quetzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się 
człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy 
obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie 
sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to 
początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. 

3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na 
prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do 
dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach 
w Polsce. Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia poczętego, 
ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym. 


