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25. – 31. 12. 2017 

IV Niedziela Adwentu 

Wigilia Bożego Narodzenia 
 

Ewangelia wg św. Łukasza  

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy 

poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. 

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, 

co by miało znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie 

nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię 

cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 

miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego». 

Wtedy odszedł od Niej Anioł. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 12. 2017 – Narodzenie Pańskie - 

Uroczystość 
8. 00 Za + ojca Kazimierza Parobeckiego w I r. śm., w int. matki Stanisławy  

Parobeckiej  z pr. o łaskę wytrwania w cierpieniu i wypełnienie woli Bożej 

10. 30 - Za żyjących i za ++ Parafian, za ++ Kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące  

- Za ++ rodz. Sylwię i Henryka Albrecht, siostrę Adriannę, za ++ z rodz. i 

pokr.  

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za ++ rodz. Alfonsa i Helenę Szyndler, teściów Annę i Jana Wolny, wnuka 

Tomasza, dziadków, krewnych z obu stron, znajomych, d.op. i z podz. za 

przeżyte 60 lat z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. za całą rodzinę, za męża i 

za dzieci z rodzinami 

 Wtorek 26. 12. 2017 – św. Szczepana – II Dzień Świąt 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Henryka z ok. 59 r. ur., za żonę Elżbietę i za córki z mężami 

9. 15 W int. żyjących i za zmarłych członków DFK Groszowice (w języku niem.) 

10. 30 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, syna Alfreda i za ++ z rodz. Pasoń 

– Tkocz 

16. 30 Za ++ rodz. Marię i Franciszka Gajecka, za ++ z rodz. Wieczorek – Gajecka – 

Kurpierz i d.op. 

 Środa 27. 12. 2017 – św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Natalii i Tomasza w I r. ślubu 

 Czwartek 28. 12. 2017 – św. Młodzianków, męczenników 

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków w int. wszystkich naszych dzieci, z 

błogosławieństwem każdego dziecka na końcu Mszy św. 

 Piątek 29. 12. 2017 – św. Tomasza Becketa, bpa i m. 

7. 00 Za ++ w pewnej intencji 

14. 00 Ślub i Msza św. w int. Piotra Górki i Anny Grzelak 

 Sobota 30. 12. 2017   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + męża i ojca Waltra Okos,  jego rodziców Józefa i Klarę, rodzeństwo, 

pokr. i d.op.  

- Za + matkę Irenę Kieljan w 5 r. śm., za + ojca Mieczysława oraz za ++ rodz. 

Kieljan  

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

Eugeniusza oraz za ++ rodziców i teściów 



 Niedziela 31. 12. 2017 – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

– w. Sylwestra 

8. 00 Za + Annę Micheń w rocznicę śm., jej rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za + matkę Teresę Schwalbe w rocznicę śm., za ++ z rodz. Laxy – Schwalbe 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30  - Za + Katarzynę Piechota, za ++ dwóch mężów, dwóch synów, zięcia, za ++ 

z pokr i d.op.  

- Msza św. z ok. zakończenia Roku 2017 z podaniem statystyki i uroczystym 

Te Deum  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek 25.XII Uroczystość Bożego Narodzenia. Porządek Mszy św. jak 

w każdą niedzielę   

2. We wtorek 26. XII święto św. Szczepana pierwszego męczennika, w środę św. 

Jana  Apostoła i Ewangelisty, w czwartek św. Młodzianków  

3. W święto Świętych Młodzianków w Jemielnicy Eucharystia za pracujących za 

granicą  

4. W niedzielę 31 święto Św. Rodziny oraz  zakończenia Roku Pańskiego 2017  

5. Bóg zapłać za kolekty na zasilenie Fundacji Ochrony Życia, na Wydział 

Teologiczny i za kolektę z drugiego święta na obraz w prezbiterium 

Plan kolędy 

27 grudnia (środa) – ul. Augustyna, Józefa, Śluza – od godz. 12.00 

28 grudnia (czwartek) – ul. Przedpole, Bażantowa, Przepiórki, Gołębia, Świerzego – 

od godz. 12.00 

29 grudnia (piątek) – ul. Podborna (od rodz. Kałabuń do rodz. Giewartowski) – od 

godz. 15.00 

30 grudnia (sobota) – ul. Podborna (od rodz. Sauerbier do rodz. Lisowski) – od godz. 

10.00 

 

Patron tygodnia – św. Młodzianków  

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopaczkom zamordowanym w Betlejem i okolicy na 

rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł 

męczenników. Kult ich datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele 

Zachodnim Msza święta za świętych Młodzianków jest celebrowana tak jak Msze 

święte Adwentu i Wielkiego Postu: bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny 

czerwony. 



Wydając okrutny rozkaz Herod chciał uśmiercić "nowo narodzonego króla 

żydowskiego" (Mt 2, 16). Czczeni jako "flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa" 

nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad 

światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała 

i podszeptów szatana. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa 

Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 

ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom 

obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest 

mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen. 

 

 

W ten szczególny dzień, w którym narodził się Chrystus Pan, 

w ciszy, w ubogiej stajence, gdzie objawiła się Miłość Boża 

składam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, niech Nowonarodzony Jezus 

otacza Was i Waszych bliskich swoją opieką, niech wniesie  

w Waszą codzienność radość, miłość, szczęście i pokój. 


