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18. – 24. 12. 2017 

III Niedziela Adwentu 
 

Ewangelia wg św. Jana  

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i 

lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: 

«Ja nie jestem Mesjaszem». 

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty 

jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli 

dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł 

prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc 

do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 

prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego 

wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 

u Jego sandała». 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 12. 2017  

18. 00 RORATY: Za ++ Wiktorię i Maksymiliana Franczok, za ++ dwóch synów 

Alfonsa i Romana, + córkę Anielę, za ++ rodz. i za + Teresę Psykala w 30 dz. 

po śm. 

 Wtorek 19. 12. 2017  

18. 00 RORATY: Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w int. Bernarda z ok. 

ur., za żonę, dzieci, za bliskich z rodziny i przyjaciół 

 Środa 20. 12. 2017  

18. 00 RORATY: Za + męża Bruno Miemiec, za jego pierwszą żonę Edeltrudę i za 

++ całe pokr.  

 Czwartek 21. 12. 2017 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. i dra K. 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY: Za ++ rodz. Agnieszkę i Jana Kurpierz oraz za ++ krewnych 

Pietruszka – Kurpierz 

 Piątek 22. 12. 2017  

15. 00 - 18. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY: Za + Ottilię, jej rodziców, rodzeństwo oraz za ++ Annę i Jana 

Siekierka, dwóch synów, pokr. i d.op.  

18. 45 - 19. 30 Okazja do spowiedzi św. 

 Sobota 23. 12. 2017   

7. 00 Za ++ Piotra i Jerzego Pyka, pokr. i d.op. 

7. 30 - 10. 00 Okazja do spowiedzi św. 

15. 00 - 18. 00 Okazja do spowiedzi św. 

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. Krystyny i Piotra Waindok z ok. 30 r. ślubu, za synów. 

synową i wnuki  

- Za ++  rodz. Andrzeja i Karolinę Fedunik, dziadków, krewnych i za dusze 

czyśćcowe  

- Za + Marię Szaforz w 10 r. śm., za ++ rodziców, teściów i pokr.  

- Za ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, córkę Marię Bigiel, za ++ 

krewnych i d.op.  

- Za + Rafała Sikora w I r śm., za + męża Józefa Sikora, za ++ z rodz. Bauch i 

d.op.  

- Za + Alfonsa Porada w 30 dz. po śm.   

19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św. 



 Niedziela 24. 12. 2017 – IV Niedziela Adwentu – Wigilia Bożego 

Narodzenia 

8. 00 Za + Horsta Otremba, jego ++ rodziców, teściów Józefa i Leontynę Mikoda, 

++rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za ++ Marię i Jana Franczok, syna Henryka, córkę Katarynę i wnuka 

Joachima oraz d.op. 

16. 00 PASTERKA: Do Dzieciątka Jezus w int. wszystkich naszych dzieci 

młodszych i starszych 

23. 40 Nabożeństwo kolędowe - chór parafialny zaśpiewa kolędy i pastorałki 

24. 00 PASTERKA: Do Dzieciątka Jezus w int. naszej młodzieży, prosząc o dar 

miłości i wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosł. 

- Za Parafian, Gości i Dobrodziejów kościoła 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek od godz. 9.00 świąteczne odwiedziny chorych  

2. Bóg zapłać za ogólnopolską zbiórkę do puszek na potrzeby Kościoła na 

Wschodzie. Wpłynęło 737 Zł. 70 Gr.  

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

4. Zapraszam do korzystania z sakramentu pokuty. Od piątku będzie spowiadał 

drugi Kapłan: ks. dr. Alfons Szubert   

5. W niedzielę Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęca się wiernych do religijnego 

przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: abstynencji od 

pokarmów mięsnych, łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania 

fragmentu ewangelii, życzeń i wspólnego śpiewania kolęd  

6. Kolekta zbierana podczas pasterki przeznaczona jest na zasilenie Diecezjalnej 

Fundacji Ochrony Życia (Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 

Paradnia  Katolicka), w pierwszy święto na Wydział Teologiczny w Opolu, a w 

drugie święto kolekta parafialna na obraz w prezbiterium  

7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. W zakrystii można nabywać w dalszym ciągu opłatki i świece wigilijne  

9. Organizujemy parafialną akcję świąteczną niesienie pomocy Ludziom starszym i 

potrzebującym naszego wsparcia. Zrobione przez nas paczki i prezenty można 

pozostawić w zakrystii lub w kancelarii  

10. Naszych Fachowców proszę o zrobienie szopki betlejemskiej  

11. Życzę dobrego przeżycia ostatniego tygodnia Adwentu i radosnych, 

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

 



Patron tygodnia – św. Piotr Kanizy  

Św. Piotr Kanizy, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się w 1521 roku w Nijmegen 

(Holandia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Piotr 

studiował teologię w Kolonii. W 1543 roku wstąpił do jezuitów. Po ukończeniu 

doktoratu skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór 

protestantyzmu. Pracował w Ingolstadzie, Wiedniu, Pradze, Augsburgu, Innsbrucku, 

Monachium. Jego aktywność przejawiała się głównie w kaznodziejstwie oraz 

nauczaniu. Założył i zreformował liczne kolegia, uniwersytety w Niemczech. W 1558 

roku odbyt krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków), towarzysząc 

nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Rozjusza. Jako 

teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562). Napisał wiele rozpraw 

apologetycznych. Jednym z jego popularnych dzieł był katechizm (200 wydań). 

Ostatnie lata spędził we Fryburgu szwajcarskim. Zmarł 21 grudnia 1597 roku. 

Beatyfikował go Pius IX (1864), kanonizował oraz ogłosił doktorem Kościoła Pius XI 

(1925). Jest określany "apostołem Niemiec". Patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz 

szkolnych organizacji katolickich w Niemczech. 

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Piotra Kanizego w sutannie jezuity. 

Jego atrybutami są: katechizm, krucyfiks, młotek, pióro. 

Humor 

Moja teściowa złamała ostatnio nogę. Z braku miejsc na ortopedii postanowiono, 
chwilowo, umieścić ją na oddziale dla ludzi w śpiączce. Po godzinie większość 
pacjentów uciekła, nie mogąc dłużej znieść jej gadania. 

Na lekcji geografii: 
- Jasiu, gdzie leży Żywiec? 
- Na półce w sklepie, proszę pani. 

- Mamo, dzieci w szkole mi dokuczają, bo według nich pochodzę z mafijnej rodziny. 
- Nie przejmuj się. Jutro pójdziemy do szkoły i jakoś to załatwimy. Zrobimy tak, żeby 
wyglądało na wypadek... 

Teściowa rozmawia z zięciem: 
- Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś moje zdjęcie na kominku? 
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia... 

Przychodzi pacjent z kijem do lekarza. 
- Po co panu kij? - pyta lekarz. 
- Odstrasza wilki. 
- Ale tu nie ma wilków! 
- Widzi pan, jak dobrze działa? 


