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II Niedziela Adwentu 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

«Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 

Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: "Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 

pokarmem była szarańcza i miód leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 

Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. 

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 

mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 

gniewem? 

Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 

a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam 

wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 

Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 

dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 

ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 

Świętym i ogniem. 

Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy 

spali w ogniu nieugaszonym». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 12. 2016  

7. 00 O Boże błog. w rodzinie Broll 

18. 00 RORATY  Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa w dniu jego urodzin, za 

+ syna Benjamina w dniu urodzin, za ++ z pokr i d.op. 

 Wtorek 6. 12. 2016 – św. Mikołaja, bpa 
7. 00 Za ++ Marię i Pawła Kłak, za + synową Elżbietę i d.op. 

18. 00 RORATY  Za + matkę Gertrudę Dragon w 3 r. śm. i za ++ z pokr. 

 Środa 7. 12. 2016 – św. Ambrożego, bpa i dra K. 
18. 00 RORATY  Za + matkę Otylię, jej rodziców, rodzeństwo, za ++ Annę i Jana 

Siekierka, dwóch synów i d.op. 

 Czwartek 8. 12. 2016  - Niepokalane Poczęie NMP - Uroczystość 
7. 00 Za + Ks. Prob. Wojciecha Skrobocz, + Ojca Korneliusza Czech i d.op. 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Małgorzatę Płaza, ++ rodziców i całe pokr. 

18. 00 Do MB Niepokalanej w int. wszystkich naszych Kobiet, za nasze Marianki 

prosząc o świętość życia i o potrzebne łaski 

 Piątek 9. 12. 2016   
18. 00 RORATY, MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ Jana i 

Anastazję Kowol, ich rodziców, ++ Jana i Alfonsa, żonę Krystynę, córki  

Katarzynę i Marię, za + Konrada Smandzik, za ++ z rodz. Świerc – 

Piechaczek i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 10. 12. 2016   
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. Erny Sojka z ok. 90 r. ur., za córki i w int. całej rodziny prosząc o 

potrzebne łaski  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Przemysława Chuchro w I rocznicę 

urodzin, za rodziców, dziadków i chrzestnych  

- Za + męża Władysława Jezioro, siostrę Helenę, zięciów Jerzego i 

Eugeniusza oraz rodziców, teściów, pokr. i d.op.  

- Za + Jana Kondziela w 30 dz. po śm., za + żonę Anielę, syna Waldemara  i 

d.op.  

- Za + Piotra Felger w 7 r. śm.  

- Za + Alfonsa Sbielut w I r. śm. i za + żonę Małgorzatę  

- Za + Mariannę Kniaziuk w sześć miesięcy po śmierci, za + Zdzisława 

Kniaziuk, za ++ Annę, Grzegorza i Józefa Kniaziuk, za + Rozalię Głownia, 

pokr. i d.op. 

 

 



 Niedziela 11. 12. 2016 – III Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + ojca Kurta Jendreasek z ok. ur., ++ dziadków Żur i Jendreasek 

10. 30 - Za + Antoninę Tańczak w 27 r. odejścia do Pana oraz rodziców Irenę i 

Wojciecha, za + brata Mateusza, pokr. i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Igora Klimczyk, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Eugeniusza Gruca z ok. urodzin 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego 

kościoła. Na ten cel parafialny wpłynęło 4.017 Zł. 73 Gr. i 7 Euro   

2. Bóg zapłać także za dzisiejszą ogólnopolską zbiórkę do puszek  na 

potrzeby Kościoła Wschodzie i za kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium  

3. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 7.00; 

9.00 i dla pracujących oraz uczących się o godz. 18.00 – serdecznie 

zapraszam   

4. W niedzielę 11 grudnia kolekta na opał do naszego kościoła. Na chwilę 

obecną zakupiono do kościoła 8 ton ekogroszku  

5. Dorosłych i dzieci młodsze oraz starsze zapraszam na Roraty każdego dnia 

o godz. 18.00  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Patron tygodnia – św. Leokadia 

Św. Leokadia, dziewica, męczennica (+304). Św. Leokadia urodziła się w Toledo 

(Hiszpania) pod koniec III wieku w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. Od 

najmłodszych lat, jak podają jej biografowie, ćwiczyła się w cnotach chrześcijańskich. 

Cechowała ją ponadto wielka skromność oraz miłosierdzie okazywane ubogim. Kiedy 

cesarz Dioklecjan wydał rozkaz o prześladowaniu chrześcijan, namiestnik rzymski w 

Toledo nakazał uwięzić wszystkich, którzy jawnie przyznawali się do chrześcijaństwa 

albo którzy zostali jako tacy oskarżeni. Wśród nich znalazła się św. Leokadia, 

dziewica. Dacjan, namiestnik, usiłował ją skłonić do odstępstwa najpierw 

pochlebstwem i obietnicami, potem groźbą, wreszcie tak wyszukanymi mękami, że 

w więzieniu zmarła. Dacjan uważał, że gdyby udało mu się św. Leokadię nakłonić do 

porzucenia wiary chrześcijańskiej, to zachwiało by to wiarą innych. 

Św. Leokadia zmarła w roku 304. Kult św. Leokadii miał swoje centrum w Toledo 

przy świątyni wzniesionej na jej grobie przez metropolitę św. Helladiusza. Metropolita 

Toledo, Sixila, pisze, że za jego czasów (w. VIII) obchodzono bardzo uroczyście jej 

doroczną pamiątkę 9 grudnia. W obecności króla, prymasa i mnóstwa wiernych 

otwierano grobowiec Świętej i wtedy przemawiał ku czci patronki miasta arcybiskup 



Toledo. Pisze on nadto, że wielkiej czci doznawał welon Świętej. Kiedy Arabowie w 

wieku VIII zajęli Toledo, wtedy relikwie św. Leokadii przeniesiono do Oviedo, gdzie 

również wzniesiono świątynię ku jej czci. W wieku XI relikwie Świętej przewieziono 

aż do Belgii, gdzie do wieku XVI odbierały cześć w opactwie Saint-Ghislain. Kiedy 

jednak wybuchły w Belgii wojny religijne i zaistniało niebezpieczeństwo, że 

protestanci zniszczą relikwie, w roku 1587 przewieziono je z powrotem do Toledo, 

gdzie odbierają cześć w słynnej katedrze. Św. Leokadia jest patronką Hiszpanii i 

Toledo.  

W IKONOGRAFII św. Leokadia przedstawiana jest z palmą męczeńską. Jej atrybutem 

jest wieża. 

List do Rzymian 15,4-9.  
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i 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 stal 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". 

Humor 

Hubercik pyta Alojzika:  

-I jak ten wasz nowy nauczyciel?  

-Powiem ci, że nie wiele wie.Cały czas o coś nas pyta. 

Mały Jaś wita ciocię, która przyjechała w odwiedziny:  

- Dzień dobry, ciociu!! Ale się tata ucieszy!!  

- a to dlaczego, kochanie?  

- bo przed chwilą powiedział, że tylko Ciebie brakuje nam do szczęścia... 

Jedzie trzech gości na motorze. Jeden normalny prowadzi motor, drugi jąkała siedzi za 

nim, a trzeci niemowa siedzi za jąkałą. Jąkała puka kierowce i mówi szsz... kierowca 

zrozumiał, że szybciej i dodał gazu. Po chwili znów puka kierowce i mówi szsz... no to 

kierowca jeszcze szybciej. Po chwili znów puka kierowce i mówi szsz... na to 

kierowca:  

- szybciej już nie mogę!  

A jąkała:  

- Szszymon spadł! 
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