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11. – 17. 12. 2017 

II Niedziela Adwentu 
 

Ewangelia wg św. 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». 
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». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 12. 2017 – św. Damazego, pap. 

18. 00 RORATY:  Za ++ Jana i Anastazję Kowol, ich ++ rodziców, za ++ Jana i 

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

za ++ z rodz. Świerc - Piechaczek 

 Wtorek 12. 12. 2017 – NMP z Guadelupe 

18. 00 RORATY: Za + Pawła Micheń w I r. śm. 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 13. 12. 2017 – św. Łucji, dz. i m. 

7. 00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., 

za Dobrodziejów i w int. wszystkich naszych Chorych i Cierpiących 

18. 00 RORATY: Za + Gertrudę Zmarzły w rocznicę śm., za + męża Jerzego 

Zmarzły, za ++ rodz. z obu stron, pokr. i d.op. 

 Czwartek 14. 12. 2017 – św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K. 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Ks. Wojciecha Skrobocza, O. Korneliusza Czech oraz za naszych ++ 

Kapłanów 

18. 00 RORATY: Za ++ Franciszkę i Jana Piechota, ich synów, synową i krewnych 

 Piątek 15. 12. 2017  

18. 00 RORATY: Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Wierzbickiego z ok. urodzin 

oraz za żyjących z pr. o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny 

18. 30 KATECHEZA DLA KL. III 

 Sobota 16. 12. 2017   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

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

Boże błog. w int. Stefana Kocot w dniu urodzin, za żonę, córkę z mężem, za 

wnuczkę i prawnuczki  

- Za ++ rodz. Emilię i Piotra Miszkiel, siostrę Marysię, bratową Reginę, 

siostrzeńca Stanisława, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ rodziców i teściów Marię i Jana Bazelak, za ++ z rodzin Labisz - 

Bazelak i pokr.  

- Za + Lucję Chlebowski, za + Zenona, Annę, ++ ich siostry i braci oraz rodz. 

z obu stron  

- Za + Adrianę Albrecht–Trzeciak w 30 r.śm., za ++ rodziców i dziadków 

Albrecht – Figura  

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

za ++ Jana i Martę Jambor, za ++ krewnych z obu stron i dusze czyśćcowe  

- Za + matkę Wiktorię Bigiel, + ojca Józefa, brata Józefa, za żonę Marię, pokr. 

i d.op.  



- Za ++ rodziców Małgorzatę i Romana Michalski i za ++ rodz. z obu stron  

- Za ++ rodz. Piotra i Stefanię Czura i za + brata Lucjana  

- Za + Stanisława Kłosowski w 3 r.śm., za + Bronisława Chudy w 11 r. śm. i 

za + Józefa Kubisz  

- Za + Władysława Bednarz w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 17. 12. 2017 – III Niedziela Adwentu  

8. 00 Za + Huberta Szywalski w 5 r. śm., za ++ z rodz. Szywalski - Datko – Okos - 

Widera - Ochota 

10. 30 Za + Hildegardę Franczok w 30 dz. po śm. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Franciszka Smolin w 3 r. śm., za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodz. 

Piechota i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w środę św. Łucji, w czwartek św. Jana od Krzyża  

2. Dziś w drugą Niedzielę Adwentu ogólnopolska zbiórka do puszek na potrzeby 

Kościoła na Wschodzie  

3. W  dalszym ciągu zapraszam dorosłych i dzieci na tegoroczne RORATY  

4. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. z ok. Uroczystości 

Niepokalanego Poczęcia NMP składam serdeczne podziękowania  

5. We  wtorek o godz. 19.00  próba chóru  

6. W sobotę o godz. 12. 00 zbiórka ministrantów  

7. W zakrysti można nabywać opłatki wigilijne  

8. Od dzisiejszej niedzieli organizujemy parafialną akcję świąteczną niesienie 

pomocy Ludziom starszym i potrzebującym naszego wsparcia. Zrobione przez 

nas paczki i prezenty można pozostawić w zakrystii  

9. Małżonków naszej parafii zaprasza się do udziału w adwentowych rekolekcjach, 

które  w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą 

się w dniach 15-17 grudnia 2017 w kościele św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe 

spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie o 18.00 a niedzielne o 10.00. 

Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi  Michał Frąckowicz, rekolekcjonista z 

Centrum Mocni w Duchu w Łodzi, prowadzonego przez oo. Jezuitów, prywatnie 

mąż, ojciec dwójki dzieci, nauczyciel i wychowawca. Szczegółowe informacje 

można znaleźć na plakacie i ulotkach 

Patron tygodnia – św. Łazarz  

Św. Łazarz, biskup (+ I w.). Brat Marii i Marty. Mieszkali razem w Betami, na 

wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich 

domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go 



(J 11,1-44). Ewangelista Jan opisuje także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień 

przed Jego wjazdem do Jerozolimy (12,1-11). 

Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha Świętego udał się na 

Cypr i tam był biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego 

rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który 

odepchnięto od brzegu. Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. Łazarz 

był w niej pierwszym biskupem. 

Niektóre kalendarze wspominają Łazarza pod datą 17 grudnia, jednak marcowa data 

ma uzasadnienie w tradycji, bowiem w IV wieku właśnie wtedy urządzano procesje z 

Jerozolimy do Betanii na pamiątkę wskrzeszenia Łazarza. 

Św. Łazarz jest patronem rzeźników, grabarzy, trędowatych, leprozoriów i żebraków. 

W IKONOGRAFII ukazuje się św. Łazarza najczęściej w scenie wskrzeszenia oraz na 

uczcie w Betanii. 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła 

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 

tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak 

niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie 

chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak 

złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się 

w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. 

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w 

świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć 

przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy 

w ogniu się rozsypią. oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej 

ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. 

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i 

skazy - w pokoju. 

 Humor 

- Panie prezesie, czy w waszej partii funkcjonuje wymiana opinii? 
- Oczywiście. Na przykład wczoraj przyszła do mnie pani premier ze swoją opinią, a 
wyszła z moją. 

Pracodawca zatrudnia blondynkę:  
- Proszę pani, potrzebujemy przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych...  
- To się doskonale składa - odpowiada blondynka. - W poprzednim zakładzie pracy 
ilekroć coś się stało zawsze mówili, że to ja jestem odpowiedzialna. 

Po przejrzeniu wyników lekarz mówi do baby :  
- Ma pani kamienie w pęcherzu żółciowym, zwapnienia w płucach, piasek w moczu...  
- Panie doktorze! A czy mam trochę cementu? Bo widzi pan, mąż będzie budował 
domek na działce... 


