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1. W dniu dzisiejszym zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św.  
o godz. 7.00. 

2. Dzisiaj poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić przy 
wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowadzane  
przez przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach św. w przed-
sionku kościoła. Opłatek wigilijny z parafii to znak jedności  
ze wspólnotą parafialną. Ofiary zostaną przeznaczone na nowe ławki  
w kościele. 

3. Jak co roku będziemy mogli nabyć wigilijne świece Caritas. Duże 
w cenie 15 zł. a małe za 6 zł. Świecę, którą stawiamy na wigilij-
nym stole możemy zapalić później na grobie naszych zmarłych, jako 
znak naszej jedności i pamięci o nich. 

4. Dzisiaj przeżywamy Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. 
Po mszy św. zostanie przeprowadzona także zbiórka do puszek na 
ten cel. Na Mszy św. wieczornej o godz. 10.30 poświęcimy medaliki 
dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

5. Trwa Adwent, który ma nas przygotować nie tylko do Świąt Bo-
żego Narodzenia, ale także na przyjście Chrystusa przy końcu cza-
sów. Razem z Matką Najświętszą pragniemy przygotowywać się na 
to spotkanie z Panem poprzez udział we Mszach Św. roratnich.  
Roraty są w dni powszednie o godz. 18.00 a  sobotę o godz. 7.00 
rano. Zachęcamy do licznego udziału dorosłych, młodzież, a tak-
że dzieci, które zaopatrzone w lampiony będą uczestniczyć  
w procesji na początku Mszy św. 

6. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek,  06.12,  wspomnienie św. Mikołaja 
- we wtorek, 07.12, wspomnienie św. Ambrożego. 

7. We wtorek zapraszamy do domu parafialnego na spotkanie 
członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Mile widziane są nowe 
osoby. 

8. We środę, 8 grudnia, wypada Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP.  

9. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapra-
szamy do modlitwy. 

10.W tym roku nie będzie dnia spowiedzi adwentowej z udziałem 
księży z dekanatu. Dlatego prosimy korzystać z sakramentu po-
jednania w kolejnych dniach Adwentu. Spowiadamy pół godziny 
przed wieczorną mszą św. a w środę dodatkowo podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 19.30. 

11.W tym roku chcemy także pomóc wychowankom Domu Dziecka 
w Żyznowie. Zwracamy się z prośbą o zakup potrzebnych rze-
czy. Lista znajduje się w przedsionku kościoła. Chętne osoby mo-
gą zabrać wybraną kartkę i zakupić prezent. Można także złożyć 
dowolną ofiarę pieniężną do skrzynki na zakup środków czysto-
ści i kosmetyków dla dzieci. Akcja potrwa do końca grudnia.  

12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień pro-
simy mieszkańców z ul.  Podmiejskiej: od nr 12 do nr 16C.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygo-
dnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. 

 

o g ł o s z e n i a:  

II NIEDZIELA ADWENTU W najbliższą środę, 8 grudnia Kościół kato-
licki  będzie obchodził  uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
wspominając jedną 
z największych ta-
jemnic naszej wiary.   
„Jestem Niepokala-
nym Poczęciem” – 
odpowiedziała Pięk-
na Pani 14 letniej 
ubogiej,   niewy-
kształconej  pasterce 
Bernardettcie  Soub-
irous w czasie obja-
wień  w Lourdes 
(25.03.1858r.)  
Kościół już od 
pierwszych wieków 
wierzył w niepokalane poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny. Jednak dopiero papież Pius IX  
8.XII.1854r. ogłosił dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny a w for-
mule dogmatycznej zawarł następujące sło-
wa:  Najświętsza Maryja Panna od pierwszej 
chwili swego poczęcia – mocą szczególnej 
łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mo-
cą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela   rodzaju Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi  
pod twoje kolana i nogi…” 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę 
w naszym kościele. Na stronie internetowej 
parafii  można w łatwy sposób przyczynić się 
do sfinansowania tej inwestycji. Tam też moż-
na śledzić postęp prac za pomocą wizualizacji 

świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać: 
157 075 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

        Pokarm na drogę  
           (życia) 

 

„Przygotujcie drogę Panu...” /Łk 3,4/ 
 

Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy ułatwi-
li Mu dostęp do nas. Niestety, często dzieje 
się odwrotnie - utrudniamy. Nie mamy dla 
Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy, zaga-
dujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać.  
A gdy w końcu jednak zaczynamy słuchać, za 
mało bywamy otwarci na to, co nowe  
i Bóg nadal nie ma przystępu do nas.  

NIEPOKALANE POCZĘCIE 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
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INTENCJE MSZALNE  

06.12 – 12.12 
 

Poniedziałek (06.12)  

1/ †Emilia Filip-od uczestników  
pogrzebu  

2/ †Eugeniusz Woźniak 

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Anety i Piotra  
z rodziną 

Wtorek (07.12)  

1/ †Jan, Julia Chłopińscy  

2/ †Emilia Filip- od uczest. pogrzebu  

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od trenera i zawodników 
Klubu Piłkarskiego Grunwald Budziwój  

Środa (08.12) 

1/ W intencji próśb i podziękowań do 
Matki Bożej Częstochowskiej  

2/ Dziękczynna z prośbą o błog. Boże  
i opiekę MB Częstochowskiej  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od trenera i zawodników 
Klubu Piłkarskiego Grunwald Budziwój  

Czwartek (09.12)  

1/†Maria, Józef Zięba  

2/†Józef Rachwał- od wnuczki Uli z rodz.  

Poza parafią: 

†Tadeusz Zięba- od trenera i zawodników 
Klubu Piłkarskiego Grunwald Budziwój  

Piątek (10.12)  

1/ †Stefan, Anna, Wiktoria Pańczak  

2/ †Krzysztof Liśkiewicz- od żony  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od Elżbiety i Tadeu-
sza Prędkich  

Sobota (11.12) 

godz. 7.00 

†Jan Rak- od chrześniaka Mariusza  
z rodz.  

godz. 18.00 

†Rozalia, Eustachia, Franciszek  
Skawińscy  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Rzepków  
z Drabinianki  

Niedziela (12.12) 

godz. 7.00  

†Jan Rak- od żony  

godz. 9.00  

Z Róży św. Łucji- o błog. Boże i za zmar-
łe siostry  

Poza parafią:  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Pruchnik  
z Przewrotnego 

godz. 10.30  

†Stanisław Suszek- 14 rocz. śm. 

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

†Krzysztof Liśkiewicz- od córki  

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ  

MARYI PANNY. Ciąg dalszy... 
Ludzkiego- została zachowana nie-
tknięta od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego, jest prawdą przez 
Boga objawioną i dlatego wszyscy 
wierni powinni w nią wytrwale i bez 
wahania wierzyć”.  Przez zachowa-
nie od grzechu pierworodnego Bóg 
przygotował Maryję i powierzył jej 
niezwykłą rolę w historii zbawienia- 
została Matką Odkupiciela. Wielu 
teologów uznało objawienia w Lour-
des jako potwierdzenie prawdy  
o Niepokalanym Poczęciu Maryi. 
Bernardetta nie mogła znać tego do-
gmatu, usłyszała je od Maryi.   
Matka Boża zachęca, aby 8 grudnia  
o godz.12 modlić się w kościołach. 
Jeżeli nie jest to możliwe, można 
modlić się w domu, w pracy,  
w szkole, wszędzie tam gdzie jeste-
śmy. Nie musimy przebywać całej 

godziny  
w kościele 
najważniej-
sza jest mo-
dlitwa  
w intencji 
Kościoła 
powszech-
nego, rodzi-
ny, o pokój 
na świecie  
i nawrócenie grzeszników. Matka 
Boża zapewnia dla proszących opie-
kę i liczne łaski.  
O Maryjo bez grzechu poczęta módl 
się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy i za wszystkimi którzy się 
do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza 
za nieprzyjaciółmi Kościoła Święte-
go i poleconymi Tobie.   

K. i A. Tobiaszowie 

ŚW. JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN 
W najbliższy czwartek, 9 grudnia 
obchodzimy wspomnienie dowolne 
św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin. 
Urodził się ok. 1474 r. w Królestwie 
Meksyk. Został ochrzczony przez 
misjonarzy franciszkańskich, gdy 
miał ok. 48 lat. W 1529 r. zmarła mu 
żona María Lucía. Życie Juana było 
proste i uczciwe. Był dobrym i bogo-
bojnym chrześcijaninem.  
Po raz pierwszy Matka Boża ukazała 
mu się w sobotę 9 grudnia 1531 r., 
kiedy szedł wczesnym rankiem na 
Mszę św. i katechezę prowadzoną 
przez franciszkanów. Ujrzał wtedy 
piękną postać kobiecą, odzianą  
w różową tunikę i błękitny płaszcz, 
która przedstawiła mu się jako: 
„Święta Maryja zawsze Dziewica, 
Matka prawdziwego Boga” i popro-
siła, by na tym miejscu została zbu-
dowana świątynia, w której będzie 
czczony Jej Syn. Poleciła Juanowi 
przekazać to życzenie władzom Ko-
ścioła w Meksyku. Początkowo bi-
skup Juan de Zumárraga odniósł się 
do niego nieufnie. Maryja podczas 
następnych objawień - które trwały 
do 12 grudnia - nalegała, by Jej pole-
cenie zostało spełnione. Juan Diego 
poprosił Ją wówczas o znak, który 
pomógłby przekonać biskupa. Matka 
Boża nakazała mu, by udał się na 
szczyt wzgórza Tepeyac i nazbierał 

dla Niej kwiatów. Choć było to miej-
sce jałowe i w dodatku pokryte lo-
dem, Juan Diego rzeczywiście zna-
lazł tam piękne, wielobarwne kwia-
ty, które zebrał i okrył swoim płasz-
czem. Gdy biskup rozwinął płaszcz, 
zebrani zobaczyli na nim wizerunek 
Maryi.  
Wkrótce 
na wzgó-
rzu Te-
peyac po-
wstał ma-
ły kośció-
łek, który 
stał się 
celem 
licznych 
pielgrzy-
mek. Za zgodą biskupa Juan Diego 
zamieszkał w pobliżu kościoła i słu-
żył w nim Panu oraz Jego Matce.  
Zmarł w 1548 r. i został pochowany 
w kościele, przy którym pracował. 
Kult Juana Diego zaczął się szerzyć 
w Meksyku zaraz po jego śmierci.  
6 maja 1990 r. Ojciec Święty wy-
niósł go do chwały ołtarzy podczas 
uroczystej Mszy św. sprawowanej  
w bazylice pw. Najświętszej Maryi 
Panny z Guadalupe w stolicy  
Meksyku. Został ogłoszony świętym 
w 2002 roku.  

Ks. Proboszcz  


