
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

 

Poniedziałek 06.12 wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 

1600 + Elżbietę Krzyszkowską od ks. Wojciecha Skorupy 

1630 + Mariusza Materka zam. teściowie Helena i Marian 

Wtorek 07.12 Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
1600 + Elżbietę Krzyszkowską od sióstr Boromeuszek z WSD 

1630 + Mariusza Materka zam. szwagierka Kasia z Pawłem 

Środa 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

800 za parafię 

1200 Msza święta 

1600 + Mariusza Materka zam. Karolina z Pawłem  

1800 1) + Cecylię Korban 2) + Elżbietę Krzyszkowską od rodziny Kaczorów 3) + Jana 

Skarbka zam. koleżanki i koledzy z klasy 4) + Zenona Chmurę od rodziny Różyców  

5) + Leokadię Białą od uczestników pogrzebu 6) + Józefa (r. śm), Adama Młynarczyka i zm. 

z rodz. Słowików 7) Do Serca Jezusowego i MB Łaskawej z prośbą o zdrowie i Boże bł. 

Czwartek 09.12 Dzień Powszedni 
1600 + Wiesława Januszka (im) zam. dzieci 

1630 + Elżbietę Krzyszkowską od chrześnicy Iwony z rodziną 

Piątek 10.12 Dzień Powszedni  
1600 + Elżbietę Krzyszkowską od pracowników przychodni Moto-Met na ul. Słonecznej  

i Zagórskiej 

1630 + Mariusza Materka z int. rodziny Nosków 

Sobota 11.12 Dzień Powszedni 
1600 + Waldemara Kasperka zam. rodzice z bratem Jarosławem z żoną i córką 

1630 + Elżbietę Krzyszkowską od teściów z Nidy 

Niedziela 12.12 III Niedziela Adwentu 
800 + Mariana Bentkowskiego, zm. z rodz. Bentkowskich, Mariannę, Władysława Doma-

gałów i Bożenę Skowron z int. rodziny 

1000 za Parafię 

1200 Chrzty: Aleksander Dyraga 

1600 + Grzegorza Krzyszkowskiego (r. śm.) zam. żona i dzieci 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Ba 5, 1-9 
                 Flp 1, 4-6. 8-11 
Ewangelia: Łk 3, 1-6 
 

„Było to w piętnastym roku 
rządów Tyberiusza Cezara. 
Gdy Poncjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, Herod te-
trarchą Galilei, brat jego Filip 
tetrarchą Iturei i Trachoni-
tydy, Lizaniasz tetrarchą Abi-
leny; za najwyższych kapła-
nów Annasza i Kajfasza skie-
rowane 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: Przy-
gotujcie drogę Panu, prostuj-
cie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina zostanie wypełniona, 
każda góra i pagórek zrów-
nane, drogi kręte staną się 
prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi! I wszyscy ludzie uj-
rzą zbawienie Boże».” 
 

 
O, Święty Janie Chrzcicielu! 

Tyś ścieżki równał przed Panem, 
Tyś drogę Jemu prostował. 
Łaski niezmierne Ci dane, 

proroczy, wielki dar słowa. 
 
 

 

Extra… 
× 07.12.1930 – W Katowicach otwarto sztuczny tor łyżwiarski. 
× 08.12.1933 – W Gdyni otwarto Dworzec Morski. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dziś pierwsza, adoracyjna niedziela  miesiąca.  Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż 
Różańcowych połączone ze zmianą tajemnic różańcowych. Intencja ewangelizacyjna: 
„Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego - aby byli jego odważ-
nymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego”.  
▪ W liturgii tygodnia wspominamy:    
- w poniedziałek -  św. Mikołaja, bpa,  
- we wtorek  - św. Ambrożego, bpa i doktora Kościoła,     
- w środę  /08.12/ - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

▪ Jutro – w poniedziałek na Mszy św. o godz. 16 00 będziemy gościć 
biskupa. Ma na imię: Mikołaj. 
▪ W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msze św. odprawimy 
o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 18.  Na Mszę św. o godz. 16.00 zapra-
szamy dzieci z klas trzecich wraz z rodzicami. W czasie Mszy św. po-
święcimy medaliki dzieciom pierwszokomunijnym. Przypominam, że 
zgodnie z ustaleniami rodzice troszczą się o wybór i zakup szkaplerzy. 
Ale najpierw sprawdź, czy kochasz Matkę Bożą. Czy nosisz na piersi 
Jej wizerunek? 
▪ Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 18 00 w Świetlicy przy 
Fontannie. 
▪ Przypominamy, że Roraty odprawiamy codziennie w dni powszednie 
o godz. 16.00 
▪ Już dzisiaj pragnę przypomnieć, że w najbliższą 3 Niedzielę Adwentu 
rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Janusz 

Sobiś z Parafii św. Mikołaja w Otmuchowie. On przybędzie do nas z odległości ponad 300 
kilometrów. Czy Ty pokonasz odległość z domu do kościoła, by przez niego spotkać się z 
PANEM? Msze św. w niedziele sprawowane będą jak zwykle. Podczas Mszy św. o godz. 10 
00 zostaną wprowadzone relikwie Świętych Męczenników Rzymskich. Dziękuję osobie spoza 
naszej Parafii, która odpowiedziała na apel sprzed tygodnia i ufundowała relikwiarz świętym 
męczennikom. Od piątku włącznie odprawiamy w związku z tym Nowennę, podczas której 
modlimy się słowami: „O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością 
Świętych poświęciłeś glebę katakumb, przez świetlany przykład tych odważnych świadków - 
zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. Święci Męczennicy Rzymscy módlcie się za nami!” W po-
niedziałek i we wtorek Msze św. o 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Dzieci zapraszamy do przeżycia 
rekolekcji razem z rodzicami. Na spowiedź przyjadą księża w poniedziałek. Chorych zapra-
szamy we wtorek na godz. 12 00 na Mszę św. z Namaszczeniem Chorych. Osoby w cięż-
szych stanach, prosimy o zapisywanie w zakrystii do odwiedzenia w domach. 
▪ Jak zapewne zauważyliśmy kościół jest ogrzewany, toteż proszę o zamykanie za sobą 
drzwi. 
▪ W zakrystii są do nabycia świece bożonarodzeniowe w cenie 7 zł. i poświęcone opłatki. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w akcji „Podaruj trochę ciepła”. Akcja ma na 
celu zebranie nowych czapek i rękawiczek, które zimą są niezbędne. Do 19 grudnia w przed-
sionku kościoła będzie wystawiony kosz, do którego można wrzucać nakrycia głowy i rąk. 
Zostaną one przekazane potrzebującym podczas corocznej Wigilii dla bezdomnych, która od-
będzie się 24 grudnia w Kielcach. 
▪ Redaktor naczelny tygodnika "Niedziela" informuje, że przede wszystkim ze względu na 
rosnące ceny papieru i kolportażu, poczynając od numeru datowanego na 5 grudnia, zmianie 
ulega cena tygodnika, która odtąd wynosi 8 zł. 
▪ Dziękuję osobom, które przybyły, by godzinę czuwać podczas całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. 
▪ W przyszłą niedzielę druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Boży człowiek… - Bł. Dawid  (11 grudnia) 
Dawid z Himmerod urodził się we Florencji około 1100 r. Studiował  
w Paryżu. W 1130 r. wstąpił do cystersów w Clairvaux i został mni-
chem. Założyciel tego opactwa, św. Bernard, początkowo nie chciał 
go specjalnie obciążać obowiązkami ze względu na słabe zdrowie. 
Jednak po wizji Dawida, która przepowiadała, że aktywność go 
uzdrowi, w 1134 r. został wysłany wraz z innymi braćmi, by w niemiec-
kim paśmie górskim Eifel zamieszkać w nowo utworzonym opactwie 
Himmerod (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Przeżył tam 45 lat. Już za 
życia słynne były jego cuda i przeżycia mistyczne. Dlatego nie budzi 
zdziwienia to, że zaraz po śmierci w 1179 r. rozpoczął się jego kult. 
Dawid pochowany został w klasztornym kościele w Himmerod. Po ka-
sacie klasztoru w 1802 r. jego doczesne szczątki zostały przeniesione 
do Trewiru, a później do Belgii. W 1922 r. opactwo wróciło do Himme-

rod, a osiem lat później sprowadzono tam szczątki bł. Dawida. Do dziś do jego grobu przyby-
wają pielgrzymki kobiet cierpiących na niepłodność. Uważany jest też za patrona matek. 

Zamyśl się… 
„Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi 
skarby swej mądrości i ducha, lecz teraz, 
gdy zło więcej odsłania oblicze, On hojniej 
je odkrywa.”              /Św. Jan od Krzyża/ 

Uśmiech 
Do wiecznie użalającego się mnicha abba Makary 
powiedział: 
- Jesteś nieszczęśliwy? Pomyśl, jaki ból gardła 
może mieć żyrafa, albo o odciskach stonogi... 

Coś dla ducha… 
„Młodzi” 

Pewien młody człowiek, uczestniczący w biegu przez pustynię, zagubił się pomiędzy niezli-
czonymi wydmami i skałami. Nie mógł odnaleźć właściwego kierunku. Jednak nie upadł na 
duchu, lecz z odwagą podjął wędrówkę. Po kilku godzinach błądzenia słońce i upał zaczęły 
mu dokuczać. Siły go opuściły. 
Osłabiony wsparł się na skałach obok skrzyżowania trzech szlaków, które znikały w oddali. 
"Wody!" zaczął szeptać ochryple. 
Przejeżdżał tam znany ze swych doświadczeń lekarz. Zmierzył chłopca wzrokiem i powie-
dział: 
"Młodzieńcze pamiętaj, że twój organizm potrzebuje dziennie przynajmniej dwóch litrów 
wody. Najważniejsza jest woda, a nie jakieś świństwa, które wy pijecie". 
Przejeżdżał naukowiec, który przystanął i z satysfakcją wyjaśnił właściwości H2O oraz cud, 
dzięki któremu atomy łącząc się z sobą tworzą trzeci, bardzo użyteczny element. 
Jedną ze ścieżek przejeżdżał ksiądz i powiedział chłopcu kalanie. Wyjaśnił mu, że jego pra-
gnienie wody jest całkiem słuszne i zrozumiałe oraz zaproponował, by w oparciu o to do-
świadczenie pomyślał również o pragnieniu wyższych rzeczy. 
Przejeżdżał również pijak, który pokazał butelkę wódki i kpiąco powiedział, że to coś bar-
dziej wartościowego od wody. Wszyscy przejechali i oddalili się w swych pojazdach, wzno-
sząc w powietrze tumany kurzu. Młodzieniec pozostał na swoim miejscu, na rozdrożu, leżąc 
na piasku i prosząc coraz cichszym głosem: "Wody!". 

Drogi Ameryki Południowej przerywają pryzmy kamieni, zwane "ceferinos". 
Na każdej z tych pryzm znajduje się butelka z wodą. 

Butelki z wodą zostawiają kierowcy ciężarówek, na pamiątkę pewnej historii. 
Niegdyś na jednej z tych równin zbłądziła matka z maleńkim dzieckiem. 
Dziecko umierało z pragnienia, więc matka nakarmiła go własną krwią. 
Znalazł ich kierowca ciężarówki. Uratował dziecko, matka już nie żyła. 

Czy jest ktoś, kto buduje "ceferinos" na drogach młodzieży naszych czasów? 
Bruno Ferrero 

 
 


