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21. – 27. 12. 2020 

IV Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 21. 12. 2020 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. 
17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY 
- Za ++ Agnieszkę i Jana Kurpierz, ich syna Józefa, ++ z rodz. Pietruszka - 
Kurpierz, pokr. i d.op. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Wtorek 22. 12. 2020 – pierwszy dzień zimy 

7. 00 Za + Agnieszkę Hoffmann i za ++ z pokr. 

7. 30 - 9. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY 
- Za ++ rodz. Marię i Franciszka Gajdecka, za ++ z rodz. Gajdecka – 
Wieczorek - Kurpierz - Wojdyła i d.op. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Środa 23. 12. 2020  

7. 00 Za + Urszulę Lukomska i za dusze czyśćcowe 

7. 30 - 9. 00 Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i prośba o ustanie pandemii 

18. 00 RORATY 
- Za + Arkadiusza Podemski - od rodziny Pichlaków 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Czwartek 24. 12. 2020 – Wigilia Bożego Narodzenia 

7. 00 Za ++ Artura i Bogdana Jasińskich, za ++ z rodz. Jasińskich – Opalskich - 
Lipnickich - Majewskich - Stępień - Kupis i za dusze czyśćcowe 

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

16. 00 PASTERKA  DLA DZIECI 
- Do Dzieciątka Jezus w intencji wszystkich naszych Dzieci, prosząc o 
potrzebne łaski 

24. 00 PASTERKA 
- Za + Innocentego Pfitzner w 16 r. śm.  
- W int. naszej Młodzieży, prosząc o dar wiary i łaski od Dzieciątka Jezus 

 Piątek 25. 12. 2020 – Boże Narodzenie - Uroczystość 

8. 00 Za + Elżbietę Dussa w 30 r. śm., za + męża Gerharda i ++ rodz. z obu str. 

10. 30 Za + Franciszka Smolin w 6 r. śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

16. 00 Nieszpory  świąteczne 

16. 30 Za ++ rodz. Alfonsa i Helgę Szyndler, teściów Jana i Annę Wolny, wnuka  
Tomasza, za ++ z domu Wolny - Szyndler i d.op. 

 Sobota 26. 12. 2020 – św. Szczepana, pierwszego męczennika - 
II Dzień Świąt 

8. 00 Za ++ rodz. Sylwię i Henryka Albrecht, siostrę Adrianę, za ++ z rodz. i pokr. 

10. 30 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, ich syna Alfreda, ++ z rodz. Tkocz 
– Pasoń, za + ojca Stanisława Wójcik, pokr. i d.op. 



13. 00 Ślub i Msza św. Damian Zając i Eleonora Juszczak 

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. 
Alicji i Roberta Gierwatowskich z ok. 30 rocznicy ślubu  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Barbary i Kazimierza z ok. 25 r. ślubu i za dzieci  
- Za ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk oraz ++ z pokr.  
- Za ++ Leonię i Jerzego Lew i Ryszarda Sośniak 

 Niedziela 27. 12. 2020 – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

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

10. 30 Za + Teresę Schwalbe w 5 r. śm., ++ teściów i szwagrów 

16. 00 Nieszpory świąteczne  

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Domiceli Pomietło z ok. 88 r. urodzin i za całą rodzinę  

Pozostałe ogłoszenia 

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

kościele  

2. Od poniedziałku do środy o godz. 18.00 RORATY z udziałem dzieci i 

młodzieży  

3. Naszych Fachowców zachęcam do zrobienia szopki betlejemskiej  

4. W zakrystii można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny  

5. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty  

6. W poniedziałek od godz. 9.00 odwiedziny chorych - zgłaszamy ich w zakrystii  

7. W czwartek (24.XII) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęca się wiernych do 

religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowanie zwyczajów wigilijnych: 

abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, 

odczytanie fragmentu Ewangelii, życzenia, śpiew kolęd  

8. W piątek (25.XII) Uroczystość Bożego Narodzenia  

9. W sobotę (26.XII) Drugie Święto - św. Szczepana pierwszego męczennika  

10. Kolekty: z Pasterki - przeznaczona na zasilenie Fundacji Ochrony Życia (Dom 

Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny), w Boże Narodzenie na Wydział 

Teologiczny w Opolu, w drugie święto kolekta PARAFIALNA NA OPAŁ DO 

NASZEGO KOŚCIOŁA  

11. Raz jeszcze serdeczne podziękowania w imieniu obdarowanych: emerytów, 

potrzebujących, rodzin wielodzietnych za otrzymane paczki  żywnościowe, 

świąteczne. Nasi Parafianie i nie tylko - ludzie dobrej woli, przekazali mimo 

ciężkich czasów mnóstwo prezentów dla tych, którym się wiedzie gorzej  

12. W dalszym ciągu życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego przeżycia 

tegorocznego Adwentu a także pięknych i błogosławionych świąt Bożego 

Narodzenia i obfitości łask od Bożej Dzieciny 



Czytanie z Drugiej Księgi Samuela 
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego 
wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a 
Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co 
zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą». 

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz 
mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? 
Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 
Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą 
wszystkich twoich nieprzyjaciół. 

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, 
Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się 
więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy 
ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 
wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. 

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po 
tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje 
królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”». 

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. 

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. 


