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I Niedziela Adwentu 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 21,25-28.34-36. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i 

gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 

nawałnicy. 

Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 

Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i 

chwałą. 

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża 

się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, 

jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».  

 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 30. 11. 2015 – św. Andrzeja - Apostoła 

18. 00 Roraty: Za + Edmunda Kasperek, dwóch żon, dzieci i pokr. 

 Wtorek 1. 12. 2015  
18. 00 Roraty: Za + Marlis Figura, męża Joachima, rodziców i krewnych z obu stron 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. I Gimnazjum 

 Środa 2. 12. 2015 – bł. Rafała Chylińskiego - kapłana 
18. 00 Roraty: Za + Joachima Kurc i jego ++ rodziców 

 Czwartek 3. 12. 2015 – św. Franciszka Ksawerego – kapłana 

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe powołania  

- Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śmierci, za jego ++ rodziców, 

teściów, ich dzieci i za ++ krewnych 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Roraty: Za + ojca Gerharda Warwas w 20 r. śm., za + żonę Różę, córkę 

Gabrielę i pokr. 

 Piątek 4. 12. 2015 – św. Barbary – dz. i m. – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i dobrodziejów 

kościoła 

18. 00 Roraty: MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z 

podz. za łaski, z pr. o zdrowe i Boże błog. w int. Piotra Buchwald z ok. 50 r. 

ur., za żonę Bernadetę, córkę z rodziną, z pr. o wszelką pomyślność. 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 5. 12. 2015 – I sob. m-ca 
7. 00 - Do Niep. Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców  

- Za + Marię Smandzik, męża Konrada, dziadków, krewnych z rodzin  

Smandzik – Kowol, za ++ Alojzego i Martę Salzburg, pokr. i d.op.  

- Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

14. 00 Ślub: Michał Michalczuk i Aleksandra Klepacz 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + męża Zbigniewa Bednarek w 17 r. śm., za ++ rodz. pokr. i d.op.  

- Za + ojca Bronisława Godlewskiego, za + matkę i pokr.  

- Za + Szymona Łosik w 30 dz. po śm.  

- Za+ Piotra Felger w 6 r. śm.   

- Za + Józefa, jego ojca Karola, za ++ krewnych i za ++ z pokr. Broll – Sojka 

– Garcorz – Czaja – Sowada  

- Za + Marka Idzik w 1 r. śm.  

- O zdrowie i Boże błog. w pew. rodz.  

 Niedziela 6. 12. 2015 – II Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Benjamina Witola z ok. ur. 



10. 30 Za ++ Marię i Jana Franczok, za ++ dzieci Katarzynę i Henryka, za ++ z pokr. 

i d.op.   

16. 00 Nieszpory  adwentowe 

16. 30 Za + Mamę Gertrudę Dragon w 2 r. śm. za + Ojca Gerharda, za ++ z rodz. i 

pokr. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za dzisiejszą niedzielną - comiesięczną (czwartą) kolektę 

parafialną na malowanie naszego kościoła  

2. Dziś tradycyjnie w I Niedzielę Adwentu o godz. 15.30 Ekumeniczna 

Modlitwa Młodych w kościele Seminaryjno – Akademickim przy ul. 

Drzymały 1  

3. Każdego dnia zapraszam dzieci i dorosłych na RORATY o godz. 18.00  

4. Próba Chóru w czwartek o godz. 19.00  

5. Odwiedziny chorych w tygodniu przed świętami  

6. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

7. Mikołaj przyjdzie do naszych najmłodszych 7 grudnia na Roratach  

8. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca – zapraszam Czcicieli na Msze św. 

w pierwszy czwartek, piątek i sobotę oraz na Godzinę Św. w czwartek o 

17.00  

9. W przyszłą sobotę 5 grudnia ministranci będą rozprowadzać w godzinach  

południowych świece wigilijne, a także opłatki  

10. W II Niedzielę Adwentu kolekta wyznaczona na Seminarium i inne 

instytucje diecezjalne  

11. W II Niedzielę Adwentu 6 grudnia Dzień modlitw i pomocy materialnej na 

Wschodzie – zbiórka do puszek przed kościołem organizowana przez 

Zespół Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski  

12. W dniach 11 – 13 grudnia  kolejna edycja adwentowych rekolekcji  dla 

małżeństw Remont małżeński – pod hasłem „Silna Rodzina” w kościele 

seminaryjnym pw. Św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie o godz. 

20.00, sobotnie o 18.00, a niedzielne o godz. 10.00. Stosowny plakat 

dotyczący tego wydarzenia znajduje się w gablotce  

13. Przed  wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

14. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki  niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim  błogosławi 

 



Opowiadanie – Anioł Stróż pilnuje 
 Pewna pobożna rodzina postanowiła się wybrać o poranku do Kościoła, aby 

zacząć dzień z Jezusem Chrystusem. Syn Maksymilian miał w tym dniu wycieczkę do 

krainy magii i iluzji. Po powrocie z Mszy Świętej syn poprosił rodziców o klucze do 

domu, mówiąc że chce sam wszystko pootwierać. Bez wahania się zgodzili. Gdy 

wchodził do windy, klucze wpadły mu do szybu windy. Na różne sposoby tato 

próbował je wydostać, ale mu się nie udało, a czasu do wycieczki było coraz mniej.  

Postanowili zadzwonić do babci, bo ma zapasowe klucze, a mieszka nie daleko. Tylko, 

że nie mieli telefonów przy sobie, więc pobiegli do sąsiada i zadzwonili. Nie 

odbierała, może wyszła na spacer z psem. Tato poszedł jej szukać, nie znalazł jej. Po 

jakimś czasie oddzwoniła do sąsiada, mówiąc że jest w domu. Za parę chwil rodzinka 

miała klucze, ale wycieczka już wyjechała. 

 Mama zadzwoniła do nauczycielki i umówiła się na trasie. Jakby kłopotów tego 

poranka było mało, okazało się, że po drodze były potworne korki. Kolejny telefon i 

zmiana miejsca, w którym syn miał wsiąść do autokaru. Ale historia się powtarza: na 

drodze korki i koniec końców autobus odjeżdża. 

 Zachęceni przez mamę otwierają Biblię i trafiają na fragment: 

 - Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela (Koh 7, 2) 

 Modlą się dalej, pytając co to wszystko znaczy, i otwierają Pismo Święte na 

Ewangelii św. Łukasza: 

  - I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (Łk 12,57) 

 - No tak – powiedziała mama – dlaczego tak łatwo przyjęliśmy, że Maks ma wziąć 

udział w wycieczce do krainy magii i iluzji? 

 - To nie byłoby dobre – odpowiedział tato – a anioł stróż wiedział co robi, rzucając 

nam kłody pod nogi 

Humor 

Mówi tato do Jasia: 

 - Dostałeś ode mnie takie solidne lanie, bo baaaaaaaardzo cię kocham. 

 - Och, tatusiu. Ja chyba nie zasługuję na tyle miłości. 

 

 Pani w szkole pyta dzieci co jadły dzisiaj na śniadanie. Kasia się zgłasza i mówi: 

 - Drożdżówkę z dżemem 

 - No to idź, napisz na tablicy 

 Kasia pomyślała i mówi: 

 - Nie, jednak jadłam kromkę z makiem 


