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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 23.12.2012 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Jan Bera (30 dni po pogrzebie)  

11.00 + Wanda (10 rocz. śm.), Jan (19 rocz. śm.)  

12.30 O błogosławieństwo Boże na dalszą drogę życia dla Justyny z okazji 18 urodzin.  

19.00 + Alicja Adamska (5 rocz. śm.)  

Poniedziałek: 24.12.2012  r.  - Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego 

22.00  

24.00 Za parafian 

Wtorek: 25.12.2012 r.- Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

8.00  

9.30 + Marianna, Henryk 

11.00 + Helena, Piotr, Józef, zm. z rodz. Leniartów; + Irena, Kazimierz, zm. z rodz. Koło-

dziejskich, + Eufryzyna, Kazimierz  Karwan. 

12.30 Msza św. dziękczynna z podziękowaniem za łaski z prośbą o dalszą opiekę dla  

Wioletty. 

19.00  

Środa: 26.12.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

8.00  

9.30 + Józefa, Szczepan, Jan, Elżbieta 

11.00  

12.30  

19.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 27.12.2012 r. 

18.00  

Piątek: 28.12.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Zofia 

Sobota: 29.12.2012 r.  

18.00 + Stanisław Kuzawiński (9 rocz. śm.) 

Niedziela: 30.12.2012 r.   

8.00  

9.30  

11.00 +  Bożena, Ryszard 

12.30  

19.00  
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Boże Narodzenie A.D.2012  

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, 

ale miał życie wieczne (J 3, 16)  

 

 

Po czasie adwentowego oczekiwania, wzmożonej modlitwy i odnowy duchowej,  
z radością wspominamy Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.   

Te piękne i radosne Święta są sposobnością, aby serdecznie podziękować Wam 
drodzy Parafianie za życzliwość i pomoc okazywaną Parafii i Księżom tu na 
wzgórzu posługującym. Bez Waszej modlitwy, zaangażowania i wsparcia nie  

byłoby dobra, które na co dzień doświadczamy. 

Na Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok proszę przyjąć ży-
czenia radości i dobroci od ludzi oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego. 

Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną drogę życia i staje się  
źródłem ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża. Niech Boże Narodzenie 

dokona się w nas i przynosi trwałe owoce w naszym życiu. 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności oraz z modlitewną pamięcią: 

Ks. Robert, proboszcz 

Ks. Piotr. 

Ks. Zbigniew 

Numer: 43/2012  
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Liturgia słowa - IV niedziela Adwentu 

I czytanie (Mi 5,1-4a) A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś 
wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie 
władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni 
wieczności. Przeto [Pan] wyda 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 Ten będzie pokojem.  

II czytanie (Hbr 10,5-10) Bracia: Chrystus przychodząc na 
świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył cia-
ło; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 
rzekłem: Oto idę w zwoju księgi napisano o Mnie abym spełniał 
wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i 
ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć skła-
da się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, 
abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić 
inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze.  

Ewangelia (Łk 1,39-45) W tym czasie Maryja wybrała się i po-
szła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 
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 
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, skoro głos Twe-
go pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z ra-
dości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 23.12.2012 r. 

 

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali Uroczystość Narodzenia 

Pańskiego. Msze święte w Święta Narodzenia Pańskiego: 24 grudnia 

(poniedziałek) – wigilia Narodzenia Pańskiego – godz. 2200 i 2400; 25 grud-

nia (wtorek) – Narodzenie Pańskie – porządek niedzielny; 26 grudnia (środa) 

– porządek niedzielny. 

2. W okresie od Świąt Bożego Narodzenia aż do końca kolędy biuro para-

fialne będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpo-

średnio do księdza. 

3. Opłatki na stół wigilijny można nabyć dzisiaj w kościele po każdej Mszy 

świętej. 

4. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii  

2 stycznia 2013 r. 

5. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas 

Adwentu został jak najlepiej wykorzystany na przygotowanie się na spotka-

nie z przychodzącym Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierwszokomu-

nijnych dziękuję za wszelką pomoc w przygotowaniu adwentowych śniadań. 

Paniom z parafialnego Caritasu za zaangażowanie się w dzieło świątecznej 

pomocy. Najbliższym współpracownikom: księżom, pani organistce Wiole-

cie i pani katechetce Teresie za wszelką pomoc. A także wszystkim osobą za 

każdą pomoc materialną, finansową i modlitewną.  

6. Zachęcamy do korzystania z daru Mszy świętej, której nieskończona war-

tość wypływa z zasług Chrystusa. Z końcem roku dziękujmy Bogu za wszel-

kie dobra, jakie były udziałem naszym i naszych rodzin. Prośmy Jezusa 

Chrystusa o błogosławieństwo i opiekę w nowym roku. 

7. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Jolantę Lis. Niech 

spoczywa w pokoju wiecznym. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


