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Adwentowa refleksja
„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”.
Którędy ma przyjść do mnie Chrystus? Przez moje emocje, nad którymi nieraz nie
panuję? Przez moje myśli pełne pytań? Przez moją rozpędzoną codzienność? Przez
moje relacje z bliskimi, którym daleko do doskonałości? Gdzie we mnie jest droga dla
Pana?
Szukając drogi Pańskiej, czuję, że mojemu życiu przydałby się plan
remontowy. Nie pobieżny, oszczędny, ale całościowy, abym Jego przyjścia nigdy nie
przeoczył. Trudno tę intuicję nazwać wprost potrzebą nawrócenia, ale na pewno
potrzebuję zwrócić się choć trochę w stronę Jezusa. Może wtedy zastanie mnie w
postawie czuwania.
Psalm podpowiada nam dzisiaj: „Spotkają się ze sobą łaska i wierność”.
Remont moich dróg zaczyna się od mojej wierności. Mieszczą się w niej cnoty, czyli
konkretne postawy pielęgnowania tego, co dobre.
W adwencie, spośród nich, na pierwszy plan
wysuwają się: cierpliwość, pokora i
posłuszeństwo. Gdy spotka się z nimi łaska
przychodzącego Chrystusa, to życie zaczyna
„smakować”, bo zostało urządzone według
„przepisu” Boga.
Święty Mikołaj, biskup
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był
jedynym dzieckiem zamożnych rodziców,
uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także
wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci
rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie

Intencje mszalne od 07-20.12.2020
PONIEDZIAŁEK 07.12.2020 św. Ambrożego doktora Kościoła
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + Krystynę Scherner ++ z rodziny Scherner, Konior i Tylus
II Za + Kazimierza Uzny (p)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 08.12.2020
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
7.30 - W int. Parafian.
10.00 - wolna
17.00 - RORATY Intencje Nowennowe do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Elżbiety Francki, Maksymiliana Glomb, Doroty Konowalskiej i Marii Bisz z ok.
urodzin od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę światło Ducha św. w int. Ks. Prob. Jerzego Pawlik, Ks. Wikarego Bogdana, Ks. Adriana
Bombelek od MARGARETEK - (Dzieło Modlitwy za Kapłanów)
5. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę dla Dzieci Marii naszej Parafii w int. ich rodziców i rodzin.
6. Za śp. Genowefę Czerniak (p)
7. Za + Marię Wszołek o dar nieba od ks. Bogdana i Margaretek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 09.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + Józefa Oleaczek od syna z rodziną
II Za + Edwarda Brikner (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 10.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + Ernesta Gacka w I rocz. śmierci ++ z rodziny Gacka, Jewtuch, Kopiec,
Pietraszewski i Franzki.
II Za + Kazimierza Uzny (p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 11.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za ++ rodziców Mariannę i Czesława Patryarcha ++ dziadków z obu stron.
II Za śp. Irenę Walczyk od rodziny Ścisłowskich.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 12.12.2020
8.00 - RORATY. Za + Stanisława Biernackiego w 30 dzień po śmierci.
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - I Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Ciaputa w 15 rocz. śmierci ++ rodziców, teściów siostrę,
brata ++ babcie.

II Za + męża Manfreda Lukaszczyk ++ rodziców Lukaszczyk i Wesoły ++ 3 braci + wnuczkę
Magdalenę i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

III NIEDZIELA ADWENTU GAUDETE 13.12.2020
7.30 - Za + Zbigniewa Łukasiewicz
10.00 - I Za ++ rodziców Władysława i Władysławę Gorzkowskich ++ rodziców Janinę i Zbigniewa
Nowak ++ z pokrewieństwa z obu stron o radość nieba i dusze w czyśćcu cierpiące.
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę dary Ducha św. dla Mamy i Kerstin z ok. Urodzin i w rodzinach Bienia i Grabisch.
11.30 - Msza św. Szkolna. Za + Annę Płocica w I rocz. śmierci o radość nieba.
15.15 - Nabożeństwo Adwentowe i udzielanie sakramentu namaszczenia chorych.
16.00 - Za + Kazimierza Uzny od siostry Krystyny z mężem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PONIEDZIAŁEK 14.12.2020 św. Jana od Krzyża
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za ++ rodziców Helenę i Józefa Kabała + brata Stefana + bratanka Jarosława ++
z pokr.
II Za + Józefa Oleaczek od brata Mieczysława z żoną.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WTOREK 15.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY
Intencje Nowennowe do MBNP
1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i
opiekę w int. Elżbiety Bienia i Gerharda Kubickiego z ok. urodzin od Caritasu.
4. Za + Genowefę Czerniak (p)
5. Za śp. Annę Płocica w rocz. śmierci o radość nieba od sąsiadki Krystyny z rodziną
6. Za + Kazimierza Uzny od Eweliny i Sławomira Lewczaków.
7. Za + Jadwigę Głomb w 5 rocz. śmierci o radość nieba.
8. Za ++ dziadków Kuczera, Beracz, śp. Rodziców Ritę i Maksymiliana Beracz, śp. Żonę Annę
Beracz, śp. Marię, Jana, Manfreda Kaptur o radość nieba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚRODA 16.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za + Władysława Żołyński (p)
II Za + Kazimierza Uzny od Damiana i Anny Kania z rodziną
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CZWARTEK 17.12.2020
15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze
błog. Boże, zdrowie i opiekę w int. Adelajdy Żurek z ok. 90 rocz. urodzin oraz w int. całej rodziny.
II Za ++ dziadków Martę i Maksymiliana Szymaczek ++ Zuzannę i Franciszka Pawelczyk ++ z
rodzin Born i Boszcz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------PIĄTEK 18.12.2020

15.00 - Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii koronawirusa, w int. służb medycznych,
sanitarnych, chorych i zmarłych. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.
17.00 - RORATY I Za śp. Gotfryda Dronia w I rocz. śmierci ++z rodziny+z pokr. + syna Mariusza.
II Za + Edwarda Brikner (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------SOBOTA 19.12.2020
8.00 - RORATY I Za + Władysława Żołyński (p)
II Za śp. Annę Płocica z ok. urodzin.
17.00 - 18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - Za + męża i ojca Maksymiliana ++ rodziców + dziadka + siostrę zakonną Marię-Józefinę ++
z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12.2020
7.30 - Za + Kazimierza Uzny od Danuty i Jerzego Kardas.
8.45 - w j. Niem. Za + męża, ojca i dziadka Stefana Skrobocz ++ rodziców, ++ teściów ++ z pokr i
dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 - Za śp. Marię Wszołek w 30 dzień po śmierci i za + męża Mariana w 27 rocz. śmierci.
11.30 - Msza św. Szkolna. Za + Helenę Malchrczyk w 9 rocz. śmierci o radość nieba.
Chrzest: Dominik Banaś
15.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
16.00 - Za + Genowefę Czerniak od parcowników “ALRUNO”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego
szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w
"Boskiej komedii". Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w
południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale
także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu
jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech
młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż
tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by
uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego
strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Św. Grzegorz I Wielki w
żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy
Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go
dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj uczestniczył także w
pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez
biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6
grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze
czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało
przewiezione do włoskiego miasta Bari.

