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6. – 12. 12. 2021 

II Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i 

Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i 

Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 

dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się 

prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu 

waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. 

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go 

do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za 

wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym 

poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez 

zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy 

przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 12. 2021 – św. Mikołaja 

18. 00 RORATY  

- Za + Gertrudę Dragon w rocznicę śm. i za + męża Gerarda  

- W int. dzieci z okazji św. Mikołaja 

 Wtorek 7. 12. 2021 – św. Ambrożego, bpa i dra K. 
18. 00 RORATY 

- Za + Herberta Kocot w 30 dz. po śm. i za + żonę Teresę 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VIII SP i I klas Szkół 

Średnich 

 Środa 8. 12. 2021 – Niepokalane Poczęcie NMP - Uroczystość 
7. 00 Przez wstawiennictwo NBNP, św. Rity z pr. o zdrowie i Boże błog. oraz 

zgodę w rodzinach 

9. 00 Za + Małgorzatę Płaza i za ++ rodziców oraz d.op. 

12. 00 - 13. 00     GODZINA   MIŁOSIERDZIA 

18. 00 Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej za nasze Niewiasty, Matki i w int. 

naszych Dzieci Maryi prosząc o potrzebne łaski  

- Za + Edytę Kocot o spokój jej duszy 

 Czwartek 9. 12. 2021  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Ks. Wojciecha Skrobocz, Ojca Korneliusza Czech i Ojca Hieronima  

Pohl 

18. 00 RORATY 

- Za + Marię Obłoza w I r. śm. 

 Piątek 10. 12. 2021  
15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – RORATY   

- Za + Łucję Krupop z ok. 90 r. ur., za + męża Huberta, pokr. i d.op. 

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

 Sobota 11. 12. 2021 – św. Damazego I, pap. 
7. 00 RORATY  DLA DOROSŁYCH - W int. Bogu wiadomej 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Luisa Pendziałek, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i o Boże błog. dla całej rodziny  

- Za + matkę Albinę Labisz, męża Pawła, zięcia Alojzego, ++ rodziców, 

teściów i pokr.  

- Za + ojca Zdzisława Gawron w 12 r. śm., za + matkę Irenę, za ++ dziadków 

Kamuda - Gawron, za ++ rodziców Andrzeja Fedunik w rocznicę śm., za + 

matkę Karolinę, pokr. i d.op.   



- Za + Edytę Kubis w rocznicę śm.   

- Za + Lucję Chlebowski, ++ Zenona i Annę, ++ rodziców z obu stron, za ++ 

siostry i braci, pokr. i d.op.   

- Za + Cecylię Kwestarz w I r. śm.   

- Za ++ rodziców Wiktorię i Józefa Bisgiel, zmarłego brata Józefa, zmarłą 

żonę Marię i dusze czyśćcowe  

- Za + Piotra Felger w rocznicę śm.   

- Za + Zofię Gromotka - od brata Roberta z rodziną 

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

8. 00 Za + Jana Marszołek w rocz. śm., za jego ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za ++ Jana i Marię Franczok, + syna Henryka, córkę Katarzynę, ++ z pokr. i 

d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + matkę Otylię, jej rodziców i rodzeństwo, za ++ Annę i Jana Siekierka, 

dwóch synów i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Mikołaja, we 

wtorek św. Ambrożego, w środę UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP, w sobotę św. Damazego pap.  

2. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Msze św. o 7.00; 9.00 i 18.00 – 

zapraszam, szczególnie Wszystkich Czcicieli Matki Bożej do  udziału we Mszy 

św.  

3. Każdego dnia RORATY o godz. 18.00 – zapraszam   

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

prace konserwatorskie przy naszym kościele. Na ten cel wpłynęło 4 293 Zł i 18 

Gr.   

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów   

6. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium a także za zbiórkę do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie   

7. Wzorem lat ubiegłych w ramach naszej Parafii będziemy organizowali paczki 

świąteczne dla najbardziej potrzebujących, rodzin wielodzietnych i osób 

samotnych  

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

9. W dalszym ciągu życzę Wszystkim Parafianom pięknego i owocnego 

przeżywania tegorocznego Adwentu    

 



Czytanie z Księgi proroka Barucha 

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 

chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości 

pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem 

Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u 

Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności». 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe 

dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, 

rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, 

a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem 

postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do 

zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem 

poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i 

miłosierdziem. 

Patron tygodnia: św. Mikołaj 
Św. Mikołaj, biskup (+ ok. 343/352?) urodził: się w Patras w Grecji. Był biskupem 

Miry (Azja Mniejsza) na początku IV wieku. W działalności pasterskiej odznaczał się 

wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub 

anonimowo. Uczestniczył w soborze powszechnym w Nicei (325). Postać Świętego, 

mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. 

Był tematem wielu legend. Jego relikwie od roku 1087 znajdują się w Bari. W XIII 

wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja 

stypendiów i zapomóg. Przekształcił się później w zwyczaj ofiarowania prezentów 

zwłaszcza dzieciom. 

Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, 

Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, 

młynarzy notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, 

rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. Jeden z Czternastu Świętych 

Wspomożycieli. 

W IKONOGRAFII św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu 

łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje 

dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni 

(posag, jaki wg legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, 

sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów. 


