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I Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się 

podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył 

swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 

przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu 

Dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem 

zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo 

świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, 

oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was 

aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem 

Chrystusem, Panem naszym. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 30. 11. 2020 – św. Andrzeja Ap. - święto 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + syna Huberta Witola w rocznicę śm., za + męża Józefa, syna 

Benjamina, ++ krewnych, ++ teściów, rodziców i dusze opuszczone  

- Za + matkę Henrykę Łuczak w 30 dz. po  śm. 

 Wtorek 1. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Jerzego Jonczyk w 30 dz. po śm. 

 Środa 2. 12. 2020  
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Arkadiusza Podemski w 30 dz. po śm. 

 Czwartek 3. 12. 2020 – św. Franciszka Ksawerego, kapł. -  

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śm., za jego rodziców, teściów, ich 

dzieci, ++ krewnych i dusze czyśćcowe  

- O nowe i święte powołania do służby Bożej 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za + Teresę Pietruszka w 30 dz. po śm.  

- Za + Henrykę Gadomską w 30 dz. po śm., za + ojca Władysława i brata 

Zbigniewa 

 Piątek 4. 12. 2020 – św. Barbary, dz. i m. – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY  

- Za ++ Annę i Pawła Piechaczek, męża Henryka, teścia Józefa, braci Pawła i 

Gintera oraz za ++  pokr. 

 Sobota 5. 12. 2020 – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Za + Janka Rozwadowskiego w 30 dz. po śm. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże blog. w 



int. Karoliny z ok. urodzin, za rodziców, brata Mateusza i dziadków  

- Za + Marlis Figura, męża Joachima, rodziców, krewnych Koptoń - Figura  

- Za + Marię Warwas w I r. śm.  

- Za + Piotra Felger w 11 r. śm.  

- Za + Arkadiusza Podemskiego - Msza św. od Justyny i Grzegorza Górskich z 

rodziną  

- Za + Krystianę Lisowski w 30 dz. po śm.  

- Za + ojca Adama Janiszewskiego w 4 r. śm., za + matkę Czesławę 

Janiszewską, za ++ teściów Zofię i Bronisława Bułgajewskich, za ++ z rodz. i 

pokr.  

- Za ++ rodz. Michalinę i Piotra Uchmanowicz oraz za ++ teściów Helenę i 

Karola Tkocz 

- Za + Halinę Starzycką w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 6. 12. 2020 – II Niedziela Adwentu 
8. 00 Za + Józefa Szaforz, za + Marię, za + teściową Halinę Kusio, pokr. i d.op. 

10. 30 Za + Antoninę Tańczak, jej rodziców Irenę i Wojciecha, + brata Mateusza, ++ 

z pokr. i za ++ z rodz. Tańczak oraz dusze czyścowe 

16. 00 Nieszpory adwentowe  

16. 30 - Za + Gertrudę Dragon w 7 r. śm., + ojca Gerarda i całe pokr.  

- Za ++ Hildegardę i Antoniego Piechaczek oraz dziadków z obu str.  

- Dz. blag. Do B.Op.MBNP. w int. Mateusza Guzek z ok. 30 r. ur., za syna 

Tomasza z ok. I rocznicy urodzin, za rodziców, chrzestnych i dziadków 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia od godz.17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną - gospodarczą na 

remonty naszego kościoła   

3. Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 RORATY z udziałem dzieci  

4. Odwiedziny chorych w tygodniu przed świętami (21.12 – poniedziałek)  

5. W czasie zbiórki do puszek przed kościołem na remont katedry opolskiej 

wpłynęło   631 Zł.  

6. Od czwartku nasz kościół parafialny jest już ogrzewany  

7. Kolekta z niedzieli (6.12) jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego   

8. Także (6.12) jest wyznaczona ogólnopolska zbiórka do puszek na Kościół na 

Wschodzie  

9. Zbiórka Marianek w sobotę, wyjątkowo o godz. 13.00  

10. W sobotę przed II Niedzielą Adwentu ministranci i lektorzy będą rozprowadzać  

świece Wigilijne  

11. Życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego przeżycia tegorocznego 

Adwentu 



Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o 

Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się 

nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na 

pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą 

zatrzęsłyby się góry. 

Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, 

żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś 

wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych 

drogach. 

Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy 

zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak 

skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły 

nas jak wicher. 

Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo 

skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. a jednak, Panie, 

Ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy 

dziełem rąk Twoich. 

 

Patron tygodnia: św. Barbara 

Św. Barbara dziewica, męczennica (+306) poniosła męczeńską śmierć 

w Nikomedii (lub Heliopolis). Jest patronką archidiecezji, katowickiej, Edessy, Kairu. 

architektów, cieśli, dzwonników, flisaków górników hutników kamieniarzy, kowali, 

ludwisarzy, marynarzy, murarzy, saperów strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, 

wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz) 

oraz patronką dobrej śmierci. Jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Według 

starej legendy była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii 

(płn. cz. Azji Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się 

z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem 

Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 

czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór 

dziewczyny uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim gniew tak 

wielki, że ją zabił. Wkrótce przypłacił to nagłą śmiercią od pioruna. 

W IKONOGRAFII św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice 

i w płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię – 

według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św. 

Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona, oraz z mieczem, od którego 

zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, 

kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża. 


