
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 05.12 Dzień Powszedni  
1600 + Anielę, Władysława Wojdów, Genowefę, Stanisława Malickich 

1700 + Irenę Kowalską zam. córki z rodzinami 

Wtorek 06.12 św. Mikołaja, biskupa (wsp.) 
1600 + Mariannę Gawior od syna Darka z r. 

1700 + Irenę Kowalską z int. Kruków i Kwietniów 

Środa 07.12  św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp.) 
1600 + Helenę Klisik od córki z r. 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Genowefę Gorzałę od bratanic Mag-

daleny i Barbary z r. Kubickich 3) + Irenę i Henryka Kowalskich od r. Mariana i Jadwigi  

z Bilczy 4) + Urszulę Piotrowską od sąsiadów Wieczorków 5) + Helenę Korbę 6) + Kry-

stynę Szumańską 7) + Janinę, Józefa Zychowiczów 8) + Józefa Młynarczyka (r. śm), Ad-

ama i zm. z r. Słowików 

Czwartek 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
900 + Irenę Piotrowską z int. córki Marii i wnuczki Ewy 

1200 + Helenę Klisik od Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

1600 + Mariannę i zm. z r. Brzozów 

1800 + Aleksandrę Zacharz 

Piątek 09.12 Dzień Powszedni 
1600 + Marię Gruszczyńską zam. r. Engelów 

1700 + Mariannę Gawior od Zofii i Jana Kucharczyków 

Sobota 10.12 Matki Bożej Loretańskiej (wsp.) 
1600 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zuzanny Stachury z okazji 1 r. ur.  

z int. dziadków 

1700 + Janinę, Henryka Pędzików od r.  

Niedziela 11.12 III Niedziela Adwentu 
800 za Parafię 

1000 1) + Józefa (11 r. śm.) i zm z r. Kasperków i Zegadłów  

       2) W 80 r. ur. Zdzisława Wojcieszyńskiego z int. żony i dzieci 

1200 Chrzest: Filip Głogowski 

1600 1) + Antoninę, Tadeusza, Wiesława Burasów, Stanisława Lach 

       2) + Grzegorza Krzyszkowskiego (2 r. śm.) zam. żona z dziećmi 
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II Niedziela Adwentu 
4 grudnia 2022 r. Nr 2 (732) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Iz 11, 1-10  
                  Rz 15, 4-9 
Ewangelia: Mt 3, 1-12 
W owym czasie pojawił się Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: «Nawracaj-
cie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie». Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: «Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, dla Niego prostujcie 
ścieżki!» Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej  
i pas skórzany około bioder,  
a jego pokarmem były szarań-
cza i miód leśny. Wówczas 
ciągnęły do niego Jerozolima 
oraz cała Judea i cała okolica 
nad Jordanem. Przyjmowano 
od niego chrzest w rzece Jor-
dan, wyznając swoje grzechy. 
A gdy widział, że przychodziło 
do chrztu wielu spośród faryze-
uszów i saduceuszów, mówił 
im: «Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nad-
chodzącym gniewem? Wydaj-

cie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama ma-
my za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje do-
brego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; 
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczy-
ści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
 
 
 

Przygotujcie drogę Panu 
 
 

 

Extra… 
× 04.12.1862 – Otwarto Kolej Warszawsko-Bydgoską. 
× 05.12.1480 – Założono klasztor bernardynów w Bydgoszczy. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Trwamy w Adwencie - czasie radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Po Mszy 
św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. Intencja na grudzień: 
„Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły 
osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych 
dróg współpracy na poziomie międzynarodowym”. Zapraszamy na Msze św. roratnie co-
dziennie od poniedziałku do soboty o godz. 16.00. Prosimy aby dzieci przynosiły lampiony 
na Msze św. roratnie.   
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w środę - wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora K-ła. 
- w czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
▪ We wtorek w dowolne wspomnienie św. Mikołaja odwiedzi nas bp. 
▪ W czwartek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msze św. o godz.: 8 00, 12 00, 
16 00, i 18 00. Na Mszę św. o godz. 16 00 zapraszamy dzieci przed I Komunią św. na po-
święcenie i nałożenie medalików. Prosimy rodziców o zakupienie we własnym zakresie 
szkaplerzy. 
▪ Przygotowanie przed chrztem w sobotę po Mszy św. o godz. 17 00. 
▪ Za tydzień o godz. 10 00 zostaną wprowadzone relikwie św. Korony, męczennicy. Jeśli 
ktoś pragnie ufundować relikwiarz to proszę o kontakt. 
▪ Jak zawsze w 3 Niedzielę Adwentu, czyli za tydzień, rozpoczynamy rekolekcje adwento-
we, które poprowadzi ks. Tomasz Świerczyński z Parafii Katedralnej w Kielcach. W ponie-
działek i we wtorek zapraszamy o godz. 8 00 dzieci. Tradycyjnie dla dorosłych Msze św.  
o godz. 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Księża przyjadą w poniedziałek i będą spowiadać przed  
i w trakcie Mszy św. We wtorek na godz. 12 00 zapraszamy chorych do przyjęcia Sakra-
mentu Namaszczenia Chorych. W zakrystii jest lista, na którą proszę wpisywać osoby nie 
mogące przybyć do kościoła. Zostaną zaopatrzeni w piątek - 9 grudnia od godz. 9 00. 
▪ Za tydzień po Mszach Św. będą rozprowadzane szydełkowe aniołki wykonane przez na-
sze parafianki razem z siankiem na stół wigilijny, jako cegiełki na przyszłą kaplicę Wszyst-
kich Świętych. Koszt zestawu z trzema aniołkami to 25 zł.  
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców na pierwszy Jar-
mark Bożonarodzeniowy w Morawicy połączony z Mikołajkami. Dziś od godz. 13 00 do 20 
00 na placu przed budynkiem Centrum Samorządowego w Morawicy odbywać się będzie 
kiermasz świąteczny połączony z Mikołajkami dla dzieci i włączeniem iluminacji świątecz-
nych. 
▪ Dzisiaj po Mszach św. nastąpi poświęcenie drugiej tury opłatków wigilijnych. Można je 
nabyć w zakrystii. Są również świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód  
z zakupionych świec przeznaczony jest na cele charytatywne prowadzone przez Caritas. 
Sugerowana cena za świece, to obiad dla jednej osoby. Caritas wyznaczył minimum 9 zł. 
▪ Otrzymaliśmy kilkadziesiąt sztuk kalendarzy misyjnych w cenie 6 zł. Wyłożone są na stoli-
ku za ławkami. Kalendarze z naszej Parafii i inne pamiątki koronacyjne są w zakrystii. 
▪ Wczoraj do sprzątania kościoła przybyli: Wawrzusiak Joanna, Kowalska Mirosława, Sołtys 
Dorota, Wojcieszyńska Maria, Ludwinek Janina, Bębacz Agnieszka, Domińczak Zofia. Dzię-
kuję osobom przybyłym wczoraj i tym wszystkim, którzy z ul. Chęcińskiej zatroszczyli się  
o naszą świątynię. Na następny tydzień proszę rodziny z Podwola i ul. Dolomitowej rozpo-
czynając od Radkowic. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Zamyśl się… 
„Dziel się czasem, mnóż nadzieję, dodawaj otuchy, 
odejmuj troski, potęguj dobro. Matematyka biedy bywa 
bezlitosna, ale ustępuje ekonomii serca i hojności. Bieda 
kończy się tam, gdzie zaczyna nasza solidarność.”  

/Joanna Sadzik prezes Stowarzyszenia Wiosna/ 

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

Boży człowiek… - Bł. Hartmann (12 grudnia) 
Hartmann urodził się około roku 1090 niedaleko Pasawy. Arcybiskup Konrad I z Salzburga 
w roku 1122 powołał go do siebie z zamiarem zreorganizowania kapituły katedralnej na 
modłę zakonną. Podobną działalność Hartmann rozwijał potem w opactwie w Chiemsee. 
Gdy św. Leopold założył nowy ośrodek w Klosterneuburgu, Hartmann został w nim pierw-
szym przełożonym. W roku 1140 dzięki zabiegom arcybiskupa Salzburga powołano Hart-
manna na stolicę biskupią w Bressanone. Rozwijał tu nadal działalność reformatorską. Za-
łożył też pod miastem nowy klasztor kanoników reguły św. Augustyna. Hartmann zmarł 23 
grudnia 1164 r.  

Coś dla ducha… 
„Dwaj przyjaciele i król” 

Elizeusz i Gedeon byli wielkimi przyjaciółmi już od czasów dziecięcych. Każdy z nich uważał 
przyjaciela za brata i serce im mówiło, że w razie potrzeby każdy zrobi wszystko dla swoje-
go przyjaciela. Nadarzyła się okazja, która miała 
zaświadczyć o głębi ich przyjaźni. Oto, co się wydarzyło. Pewnego dnia Gedeon został 
aresztowany przez policję. Bez żadnego dowodu oskarżono go o szpiegostwo. Niemądry 
sędzia skazał go na śmierć. –  Jakie jest  twoje  ostatnie życzenie?  –  spytał król przed 
podpisaniem wyroku. – Chciałbym pójść do domu, by pożegnać się z żoną i dziećmi i upo-
rządkować moje sprawy domowe. – Widzę, że uważasz mnie za głupca – powiedział król, 
śmiejąc się. – Jeśli ci na to pozwolę, nie wrócisz tu. – Zostawię ci zastaw, pewną gwarancję. 
– powiedział Gedeon. – Jaki rodzaj zastawu mógłbym otrzymać, bym był pewien twego 
powrotu? – spytał król. 
W tym momencie Elizeusz, który cały czas milcząc stał obok przyjaciela, wystąpił i powie-
dział: Ja będę jego zastawem. Zatrzymaj mnie jako więźnia, dopóki Gedeon nie powróci. 
Nasza przyjaźń jest ci dobrze znana. Możesz być pewien, że Gedeon powróci. 
Król przez chwilę zastanowił się nad przyjaciółmi. 
– Dobrze, – powiedział w końcu. – Ale jeśli rzeczywiście chcesz zająć jego miejsce, musisz 
zgodzić się na wyrok: jeśli Gedeon nie powróci, ty zginiesz zamiast niego. – On dotrzyma 
przyrzeczenia. Nie mam żadnych wątpliwości. 
Gedeon udał się do domu, a Elizeusz został wtrącony do więzienia. Po wielu dniach, gdy 
Gedeon nie pojawił się, król udał się do więzienia, by zobaczyć, czy Elizeusz nie żałuje 
swego postanowienia. 
– Twój czas już prawie się kończy – powiedział król szyderczo. – Na nic zda się prośba  
o litość. Byłeś głupi, ufając przyjacielowi. Czy naprawdę wierzyłeś, że on poświęci swe ży-
cie, by zwrócić ci wolność? – Z pewnością coś mu przeszkodziło – odpowiedział zdecydo-
wanie Elizeusz. – Może wiatry uniemożliwiły mu dopłynięcie, a może w czasie drogi napo-
tkał na jakieś przeszkody, ale w granicach swych ludzkich możliwości przybędzie tu na 
czas. Ufam jego słowu. - Król był zdumiony zaufaniem więźnia. – Zobaczymy wkrótce – 
powiedział i zostawił Elizeusza w celi. Nadszedł fatalny dzień. Elizeusz został wyprowadzo-
ny z więzienia i doprowadzony przed kata. Król powitał go z uśmiechem. – Wydaje się, że 
twój przyjaciel nie wrócił. Co teraz o nim myślisz? – Jest moim przyjacielem. Ufam mu – 
odpowiedział Elizeusz. Podczas tej wymiany zdań nagle drzwi się otworzyły i wszedł Gede-
on, zataczając się. Był blady i ranny, ledwie mógł mówić ze zmęczenia. Uściskał przyjaciela. 
– Dzięki Bogu, że jesteś zdrów – wyszeptał. – Wszystko sprzysięgło się przeciw nam. Mój 
okręt zatonął w czasie burzy, potem napadli na mnie zbójcy. Nigdy nie traciłem jednak na-
dziei i wreszcie udało mi się. Jestem gotów ponieść śmierć! 
Król wysłuchał jego słów ze zdumieniem. Serce zabiło mu mocno. Nie mógł się oprzeć sile 
takiej przyjaźni. – Odwołuję wyrok – oświadczył. – Nigdy nie myślałem, że istnieje przyjaźń 
tak lojalna i wierna. Wykazaliście, że się myliłem, słuszne będzie więc, gdy wynagrodzę was 
wolnością. Ale w zamian proszę was o przysługę. – O jaką przysługę chodzi? – spytali przy-
jaciele. - Przyjmijcie mnie jako trzeciego przyjaciela. /Bruno Ferrero/ 

 


