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29. 11. – 5. 12. 2021 

I Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się 

to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i 

trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie 

on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Tak mówi Pan: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi 

izraelskiemu i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; 

będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To 

zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 29. 11. 2021  

18. 00 RORATY  

- Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz, jej ojca Edwarda, za ++ z rodz. 

Kowalik – Kurpierz, za + Józefa Szurdak i d.op. 

 Wtorek 30. 11. 2021 – św. Andrzeja Ap. - święto 
18. 00 RORATY 

- W int. Bogu wiadomej 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VII SP 

 Środa 1. 12. 2021  
18. 00 RORATY 

- Za + Anielę Piechaczek zd Grala - od koleżanki Teresy i za jej rodziców 

 Czwartek 2. 12. 2021 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe powołania do Kapłaństwa i Zakonu oraz za powołanych do Służby 

Bożej  

- Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śmierci, za siostrę Marię, za ich 

rodziców, teściów, ich dzieci oraz za ++ krewnych i d.op. 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 RORATY 

- Dz. błag. do B.Op.MBNP. w int. Joanny Panza z ok. 88 r. ur., za dzieci z 

rodzinami, wnuki i prawnuki 

 Piątek 3. 12. 2021 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Ofiarodawców, za Chorych i Dobrodziejów kościoła 

15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – RORATY 

- Za + Janinę Raba w 3 r. śm., za + ojca Jerzego i pokr. 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 4. 12. 2021 – św. Barbary – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Ofiarodawców i Czcicieli - RORATY  DLA 

DOROSŁYCH 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

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

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Do MBU Chorych o łaskę zdrowia w int. Karoliny, za rodziców, rodzeństwo, 

dziadków i za całą rodzinę  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Filipa Żeligowskiego, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za ++ Adelajdę i Alfonsa Świerc w 8 r.śm., za dziadków z obu stron i d.op.  



- Za + Adama Janiszewskiego, za + Czesławę Janiszewską, ++ teściów Zofię i 

Bronisława Bułgajewskich, + szwagra Piotra Bułgajewskiego i d.op.  

- Za ++ Piotra i Martę Piechota, ++ zięciów Kazimierza i Ryszarda, ++ synów 

Pawła, Ditra, Helmuta i Feliksa oraz za ++ z rodziny  

- Za + Adama Noszczyńskiego, za + żonę Julię Noszczyńską, pokr. i d.op.  

- Za + Zofię Gromotka - od brata Janusza z rodziną 

 Niedziela 5. 12. 2021 – II Niedziela Adwentu 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Intencja wolna 

10. 30 Za + Antoninę Tańczak, ++ rodziców, brata Mateusza, pokr. z obu str. i d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za ++ Hildegardę i Antoniego Piechaczek, ++ dziadków z obu stron i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Andrzeja Ap., w piątek 

św. Franciszka Ksawerego, w sobotę św. Barbarę 

2. Każdego dnia RORATY o godz. 18.00 - zapraszam 

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i pierwszą sobotę 

miesiąca 

4. Odwiedziny chorych w ostatnim tygodniu przed świętami  

5. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną-gospodarczą na bieżące 

prace konserwatorskie przy naszym kościele 

6. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek z ostatniej niedzieli na uchodźców i żołnierzy z 

granicy Polsko-Białoruskiej. Wpłynęło 1 362 PLN i 47 GR 

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów   

8. W przyszłą sobotę 4 grudnia ministranci, lektorzy i Marianki będą rozprowadzać 

opłatki i świece Caritas na stoły wigilijne - godziny południowe  

9. Życzę Wszystkim zebranym ,Waszym Rodzinom  dobrego i błogosławionego 

tygodnia    

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan 

Bracia: 

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i 

do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w 

nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, 

wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od 

nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą 

postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy 

daliśmy wam w imię Pana Jezusa.  



Patron tygodnia: św. Barbara i Franciszek Ksawery 
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. 

Św. Franciszek Ksawery urodził się w 1506 roku na zamku Xavier (Hiszpania). 
Ojciec był doktorem uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry. 
W 1525 roku Franciszek podjął studia teologiczne w Paryżu. Uzyskawszy stopień 
magistra wykładał w kolegium. Zaprzyjaźnił się wtedy z Ignacym Loyolą. W 1534 
roku złożył z nim i innymi towarzyszami śluby Dało to początek Towarzystwu 
Jezusowemu. W trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1537-1538 
apostołował w Bolonii, a następnie w Rzymie. W tym czasie Paweł III zatwierdził 
nowe zgromadzenie-jezuitów. W 1541 roku, zaopatrzony w królewskie 
pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego, przez Lizbonę wyruszył na misje 
do Indii. Wylądował w Goa 6 maja 1542 roku. Pokorą i niezwykłą postawą pełną 
miłości zjednał sobie tamtejszych mieszkańców. Nawrócił niezliczone rzesze. 
Zorganizował liczne misje, seminarium, nowicjat. Odbył misje, m. in. do Malakki 
(północny Singapur), na Moluki, Cejlon, wyspę Ambon, Kochin (Wietnam). Następnie 
rozpoczął ewangelizację w Japonii, gdzie założył stuosobową wspólnotę chrześcijan. 
Był tytanem pracy nadzwyczajne sukcesy były owocem jego modlitwy i głębokiego 
życia wewnętrznego. 
Zmarł 3 grudnia 1552 roku na wyspie Sancian koło Kantonu podczas misji do Chin. 
Ciało jego sprowadzono do Goa, gdzie spoczywa w kościele Di Gesu. Św. Franciszka 
kanonizował Grzegorz XV (1622). 
Jest patronem zakonu misjonarzy misji katolickich ( 1927), Indii, Japonii. marynarzy. 
Orędownik w czasie zarazy i burz. 
W IKONOGRAFII św. Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej 
obszytej muszlami lub w komży i stule. Niekiedy otoczony jest gronem tubylców. 
Jego atrybutami są: gorejące serce, krab, krzyż, laska pielgrzyma, stuła. 


