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20. – 26. 12. 2021 

IV Niedziela Adwentu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a 

Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w 

moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej 

od Pana». 

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi 

utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 

rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». 

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 

podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «oto 

idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej 

woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 12. 2021  

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY  

Za + Martę Galla w 30 dz. po śm. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Wtorek 21. 12. 2021 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY 

Za ++  Agnieszkę i Jana Kurpierz, brata Józefa, ++ z rodz. Pietruszka - 

Kurpierz i d.op. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Środa 22. 12. 2021  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY 

Za ++ rodz. Marię i Franciszka Gajdecka, za ++ z rodzin Wieczorek - 

Gajdecka – Kurpierz - Wojdyła i pokr. 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

 Czwartek 23. 12. 2021  
8. 00 Okazja do spowiedzi św. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + żonę Emilię Kondziela, pokr. i d.op. 

9. 30 - 10. 00     Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 - 18. 00     Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY 

Za ++  rodz. Jerzego i Gertrudę Zmarzły, za ++ teściów Józefa i Marię  

Wieczorek oraz za ++ z rodz. Pasoń 

18. 45 - 19. 30     Okazja do spowiedzi św. 

 Piątek 24. 12. 2021 – Wigilia Bożego Narodzenia 
6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za + Helenę Hoffmann i ++ za  pokr. 

8. 00 - 10. 00     Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 PASTERKA  DLA DZIECI  

- Do Dzieciątka Jezus w int. naszych dzieci młodszych i starszych prosząc o 

potrzebne laski  

- Za + Dorotę Kornek, męża Karola, za + Alfreda Kornek, za ++ rodziców 

Kornek – Kondziela, pokr. i d.op. 

24. 00 PASTERKA 

- Za + Innocentego Pfitzner w rocznicę śm.  

- W int. naszej młodzieży prosząc o dar wiary i o łaski od Dzieciątka Jezus 

 



 Sobota 25. 12. 2021 – Narodzenie Pańskie - Uroczystość 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

rodziny Witolda z ok. 40 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

10. 30 Za ++ rodziców Sylwię i Henryka Albrecht, siostrę Adriannę, pokr. i d.op. 

16. 00 Uroczyste nieszpory kolędowe 

16. 30 Dz. błag. do Przemienienia Pańskiego, św. Andrzeja Boboli, MBNP. o Boże 

błog. w rodzinie i o potrzebne łaski 

 Niedziela 26. 12. 2021 – Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. urodzin, jego ++ rodziców, teściów oraz ++ 

krewnych z obu stron i d.op. 

9. 15 Za zmarłych i żyjących członków DFK Groszowice 

10. 30 Za + matkę Różę Pasoń w rocznicę śm., + męża Stanisława, syna Alfreda, za 

++ z pokr. i d.op. 

16. 30 W int. Damiana i Eleonory Zając w I r. ślubu, za córeczkę Liliannę i za 

dziadków  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Każdego dnia  RORATY o godz. 18.00 – zapraszam  

2. Naszych Fachowców zachęcam do zrobienia szopki betlejemskiej  

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

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

5. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty. W czwartek po południu i w 

piątek do południa będzie do pomocy drugi kapłan   

6. W piątek (24. XII) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęca się wiernych do 

religijnego przeżycia świąt oraz do pielęgnowania zwyczajów religijnych: 

abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, 

odczytanie fragmentu ewangelii, życzenia, śpiew kolęd   

7. W sobotę (25. XII) Uroczystość Bożego Narodzenia   

8. W niedzielę (26. XII) – Drugie Święto - Świętej Rodziny  

9. 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   

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

potrzebujących i rodzin wielodzietnych za otrzymane paczki żywnościowe –

świąteczne. Nasi Parafianie i nie tylko mimo ciężkich i niełatwych czasów 

przekazali mnóstwo prezentów dla tych, którym się wiedzie gorzej ….  

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

tegorocznego Adwentu i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

obfitości łask od Bożej Dzieciny    

 



Czytanie z Księgi proroka Micheasza 

Tak mówi Pan: 

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla 

mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 

wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy 

reszta braci Jego powróci do synów Izraela. 

Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. 

osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie 

pokojem. 

 Patron tygodnia: św. Szczepan 
Św. Szczepan, diakon, męczennik (+ok.36?) był jednym z siedmiu diakonów 

Kościoła jerozolimskiego, podejmujących prace charytatywne, m. in. opiekę 

nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich, “pełen łaski i mocy Ducha Świętego”, 

głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony 

przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej 

Szczepan ukazali dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród 

ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8-15)(Dz 7,1-53). Wyznał publicznie Chrystusa, 

za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Protomartyr – pierwszy męczennik. Jego 

imię włączono do Kanonu rzymskiego. 

Patron diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy, tkaczy. 

W IKONOGRAFII św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub 

w bogato tkanej dalmatyce. 

Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka 

palmowa. 

 

Na nadchodzące, radosne Święta 

i zbliżający się Nowy Rok, 

niechaj Chrystusa siła niepojęta 

rozjaśni każdy życia mrok. 

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, 

Każdy dom i każdego z nas, 

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 

Niosą wszystkim betlejemski blask. 

https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Dz/6/8-15
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Dz/6/8-15
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Dz/7/54-60

