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II Niedziela Adwentu 

Ewangelia wg św. Łukasza 3,1-6. 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i 

kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza 

i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.  

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 

"Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 

Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 

drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi.  

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże".  

List do Filipian 1,4-6.8-11. 

Bracia: Zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z 

powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia  aż do 

chwili obecnej. 

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 

dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi 

ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w 

głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli 

czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, 

nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 7. 12. 2015 – św. Ambrożego – bpa i dra K. 

18. 00 Roraty: Za + matkę Józefę Kołodziej w 5 r. śm. 

 Wtorek 8. 12. 2015 – Niepokalane Poczęcie NMP - Uroczystość 
7. 00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Rodziny Reginy Broll 

9. 00 Przez wstawiennictwo Niepokalanej w int. Parafian i w int. wszystkich 

naszych Niewiast 

18. 00 Roraty: Za + Klaudiusza Langosz w 2 r. śm., za + ojca Alfreda Langosz i za 

++ z pokr. i d.op.  

Po Mszy św. spotkanie z kandydatami do Bierzmowania z kl. II i III 

Gimnazjum 

 Środa 9. 12. 2015  
18. 00 Roraty: Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Alicji z ok. 10 r. ur., za Karinę i Wojtka, brata Dawida i w 

int. Babci prosząc o wszelką Bożą opiekę 

 Czwartek 10. 12. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Ks. Prob. Wojciecha Skrobocz i za + ojca Korneliusza Czech 

18. 00 Roraty: Za ++ Jana i Anastazję Kowol, ich rodziców, synów Jana i Alfonsa, za 

+ żonę Krystynę, córki Katarzynę i Marię, za + Konrada Smandzik, za ++ z 

rodz. Świerc - Piechaczek i d.op. 

 Piątek 11. 12. 2015 – św. Damazego I – pap. 
7. 00 Dz. błag. w pew. int. z ok. urodzin 

18. 00 Roraty: MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Gertrudę Zmarzły w 1 r. 

śm., za + męża Jerzego, za ++ krewnych z obu stron i d.op.  

Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 12. 12. 2015 – NMP z Guadelupe 
16. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Łucję Dragon-Spodymek, za 

rodziców, rodzeństwo, dziadków i w int. całej rodziny prosząc o potrzebne 

łaski 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodziców Walerię i Józefa Kozłowskich, za ich ++ rodziców, 

rodzeństwo i za + Mariana Bilskiego, za ++ z całej rodziny i za 

pokrewieństwo  

- Za ++ rodziców Marię i Romana Czarneckich oraz za + siostrę  Urszulę i 

Romana  Jurewicz  

- Za + matkę Wiktorię w 2 r. śm., za + ojca Józefa i brata Józefa, za ++ z rodz. 

i d.op.  

- Za ++ rodz. Romana i Małgorzatę Michalski, teściów, pokr. i d.op.  

- Za + Anielę Kondziela w dniu ur. i w rocznicę śm., za + Waldemara 

Kondziela oraz za ++ rodziców z obu stron  



- Za + ojca Stefana Kacuba, za ++ rodziców Rozwitę i Wiktora Szaforz, ++ 

dziadków z obu stron, za + Klarę Okos w dniu urodzin, za + męża Józefa oraz 

troje  dzieci 

 Niedziela 13. 12. 2015 – II Niedziela Adwentu – św. Łucji 
8. 00 Za + matkę Otylię, jej rodziców i rodzeństwo, za ++ Annę i Jana Siekierka, 

dwóch synów i d.op. 

10. 30 Za + Antoninę Tańczak w 26 r. śm., ++ rodziców, krewnych i za dusze 

czyśćcowe 

16. 00 Nieszpory  adwentowe 

16. 30 Za ++ Hildegardę i Antoniego Piechaczek i za ++ rodziców z obu stron oraz 

dusze czyśćcowe 

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

parafialną na malowanie naszego  kościoła. Wpłynęło 5.660  Zł, 43 Gr. i  

21,31 EURO  

2. Podziękowania także za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii 

Diecezdalnej i Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i na inne 

instytucje diecezjalne a także za ofiary do puszek przed kościołem na 

potrzeby Kościoła na Wschodzie  

3. W tym tygodniu we wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Msze św. godz. 7.00; 9.00 i o 18.00. Wszystkich uczących i 

pracujących zapraszam na liturgię o godz. 18.00   

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

5. Próba Chóru we wtorek o godz. 19.00  

6. We wtorek 8 grudnia rozpoczyna się w całym Kościele  katolickim  

Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia, który potrwa do Uroczystości 

Chrystusa Króla Wszechświata (20 Listopada 2016 r.). Inauguracja 

Jubileuszu Miłosierdzia będzie miała miejsce w sobotę 12 grudnia o godz. 

10.30  w kościele stacyjnym oo. Franciszkanów w Opolu, po czym procesja 

przejdzie do katedry aby tam uroczyście otworzyć jej drzwi jako 

„diecezjalną bramę miłosierdzia” i tam sprawować Eucharystię. Ksiądz 

Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja zaprasza na to ważne wydarzenie 

kapłanów i wiernych naszego opolskiego dekanatu. Zachęca się aby w tym 

wydarzeniu brały udział delegacje z każdej parafii, członkowie 

Parafialnych Rad Duszpasterskich, Caritasu, nadzwyczajni szafarze 

Komunii św., Marianki oraz poczty sztandarowe  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  



8. W niedzielę 13 grudnia kazania będzie głosił O. Jerzy Wilk kamilianin –

misjonarz z Madagaskaru  

9. 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  

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

11. W zakrystii można nabywać opłatki i świece wigilijne  

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

opiece i niech wszystkim błogosławi 

 
Humor 

Pewnego dnia szef dużego biura zauważył nowego pracownika. Kazał mu przyjść do 

swego pokoju.  

- Jak się nazywasz?  

- Jurek - odparł nowy.  

Szef się skrzywił:  

- Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś i w jakiej atmosferze, ale ja nie 

zwracam się do nikogo w mojej firmie po imieniu. To rodzi poufałość i może 

zniszczyć mój autorytet. Zwracam się do pracowników tylko po nazwisku, np. 

Kowalski, Malinowski. Jeśli wszystko jasne, to jakie jest twoje nazwisko?  

- Kochany - westchnął nowy. - Nazywam się Jerzy Kochany.  

- Dobra, Jurek, omówmy następną sprawę. 

Jeśli drogę przebiegnie ci czarna babcia, czarna wnuczka, czarny Mruczek, czarna 

Kicia, czarna kurka, czarna gąska, czarny bociek, czarna żabka, a na ostatku kawka, 

też czarna, to znaczy, że dziadek zamiast rzepki wyciągnął kabel wysokiego napięcia. 

18 listopada z portu lotniczego w Radomiu odleciał ostatni samolot. W związku z tym, 

podczas najbliższego posiedzenia rady miejskiej, ma zapaść decyzja na temat 

spróbowania tym razem budowy portu morskiego. 

Spotykają się dwie koleżanki dżdżownice. Jedna mówi:  

- Cześć, kurcze, tyle lat się nie widziałyśmy! Wpadnij ze swoim mężem do mnie na 

kawkę!  

- Nie bardzo wiem jak to zrobić, bo kilka dni temu wyciągnęli go na ryby! 


