
 

NIEDZIELA  29.11.2020r. I Niedziela Adwentu 
7:30 Za + Marię Mumot z ok. 85-tych urodzin, jej męża, córkę i syna 

F  9:00 Za ++ rodziców Różę, Alfreda Hanusik, Wiktorię Konrada Wiercimok, siostrę Monikę, braci Henryka i Józefa,  

++ z pokrew.  Hanusik, Sznapka, Wiercimok, Pampuch 
j.n.9:00 Za ++ rodziców Roberta, Anastazję Gogolok, męża Krzysztofa Glatki, teściów Józefa, Małgorzatę Glatki  

oraz za ++ z  pokrew. 
10:30 I Za ++ wujka Pawła Gajda, jego siostry Matyldę, Helenę, Hildegardę, Anastazję i Elfrydę, dziadków 

Agnieszkę, Pawła Gajda, ojca Gintera Kuśnierz, męża Pawła Gonsior, wujków Eryka i Jana, kuzyna Rudolfa 
II Za ++ matkę Albinę, ojca Ryszarda Pinisz, ojca Eryka, ++ z pokrew. Pinisz-Kania 

14.00 Nabożeństwo adwentowe (błogosławieństwo wieńców, świec, opłatków i lamp adwentowych)  

Poniedziałek 30.11.2020r. św. Andrzeja apostoła 
Roraty 6.45 Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę,  

zdrowie i bł. Boże w rodzinie  (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. I) 

Wtorek  1.12.2020r.  
Roraty 6.45 Za + Józefa Wilczek, Monikę, Wincentego Nitsche, Wiktorię, Piotra Kurpierz, siostry, braci, szwagrów  

 i bratowe        (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. II) 

F Roraty                            
          17:00 

 
Za ++ rodziców Lidię, Gerharda Dusza, ojca Leonarda Wicher, ++ z pokrew. Kurpierz, Dusza, Wicher 

Środa 2.12.2020r.  
Roraty 6.45 Za ++ matkę Magdalenę Sowada w r. śm, ojca Pawła, brata Jana, matkę Marcelę Lachnik,  rodzeństwo, 

dziadków z obu stron i d. w czyśćcu cierpiące (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 

Czwartek 3.12.2020r. św. Franciszka Ksawerego    I-szy czwartek miesiąca 
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi   

Roraty17.00 Msza Święta.           (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci przedszkolne) 

Piątek 4.12.2020r. św. Barbary   I-szy piątek miesiąca o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Roraty 6.45 Za ++ Adelajdę Ziaja i jej męża Bernarda   (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 
F Roraty                            
          17.00 

 
Za ++ rodziców Annę, Stefana Iwański, brata Wiktora, ++ z pokrew. 

Sobota 5.12.2020r.    I-sza sobota miesiąca 
Roraty 7.30 Msza Święta.    (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci przedszkolne) 

16.30 Okazja do spowiedzi 
17.00 

Msza św. 
niedzielna  

I Do Op. Bożej, MB Szkapl. w int. Anny Lazik z ok. urodzin, o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za + męża 

Gintera 
II Za ++ Józefa Czech w r. śm., żonę Annę, ++ rodziców, rodzeństwo i pokrew. Czech, Pampuch 

NIEDZIELA 6.12.2020r. II Niedziela Adwentu  św. Mikołaja  Zbiórka na Kościół na Wschodzie 
7.30  

 F 9.00 I Za ++ męża Franciszka Malik, wnuka Łukasza, d. w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie 
 II Za + Stanisława Murowskiego  w 30-ty dzień po śmierci 

  j.n. 9.00 Za ++ Pawła, Różę Niespór, pokrew i d. w czyśćcu cierpiące 

10.30 I Za + Ludwika Lazik w 30-ty dzień po śmierci 

II Za ++ małżonków Adelajdę, Artura Przybyła w 30-ty dzień po śmierci 
III Za ++ rodziców Walentego, Anastazję Wieschollek, Rocha, Joannę Fikus, ++ braci i szwagierki 
IV Za + męża Huberta Passoń, ++ rodziców Eufrozynę, Stefana Giza, ojca Jana Wieschalla, brata Jana 
Wieschalla, rodziców Joannę, Józefa Passoń, Elżbietę, Bernarda Roszyk, ++ z pokrew. z czterech stron 

14.00 Nabożeństwo adwentowe 

Poniedziałek 7.12.2020r. św. Ambrożego 
Roraty 6.45 Msza Święta.    (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. I) 

Wtorek 8.12.2020r. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
      7.30 Do Miłosierdzia Bożego o szczęśliwą wieczność i zbawienie dla zmarłych Józefa Lelek, Gertrudy, Piotra 

Buhl, Rozalii, Franciszka Lelek, Zofii Przybyła oraz za ++ pokrew. oraz d. w czyśćcu cierpiące 

      17.30 Do Op. Bożej, Najświętszej Maryi Panny w int. Dzieci Maryi i ich najbliższych 
  F 17.00          Za + córkę Katarzynę, + męża Henryka, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew. 

Środa   9.12.2020r  
Roraty 6.45 Msza Święta. (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 

Czwartek 10.12.2020r. 
16.30 Okazja do spowiedzi  

Roraty17.00 Za ++ męża i ojca Jerzego Wiercimok w r. śm., rodziców Jana, Hildegardę Broma,  teściów Agnieszkę, Jana 
Wiercimok, + brata Alfreda Broma, pokrew. (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci przedszkolne) 

Piątek 11.12.2020r. św. Domazego I 
Roraty 6.45 Msza Święta.  (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 

F Roraty                            
          17.00 

 
Za + męża Franciszka, rodziców Gertrudę, Jana Kasperek,  
++ z obu stron oraz o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny Kasperek 

Sobota 12.12.2020r. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
Roraty 7.30 I Za ++ rodziców Łucję, Teodora Styrnol, ojca Maksymiliana, ++ z pokrew oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie 

II Za + męża i ojca w 80-tą r. urodzin o szczęśliwą wieczność (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci 
przedszkolne) 

          16.30 Okazja do spowiedzi  
          17.00 

Msza św. 
niedzielna 

I Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Huberta Sadło (od sąsiadów) 
II Za++ Andrzeja Kubis w r. śm. rodziców Kubis, ojca Huberta Polok, Pawła Kubis,  
dziadków Kubis, Mróz, Polak, Adamaszek 

III Za + ks. Alfonsa Rolnik w r. śm. i za ++ z rodzin Tomechna, Mróz 

Niedziela 13.12.2020r.  III Niedziela Adwentu św. Łucji      kolekta na potrzeby naszego kościoła 
7.30 Za + brata Jana Baron w I. r. śm. ojca Gintera i + męża Norberta Blach 

F.9.00 Za ++ rodziców Kochanek, Josek, ++ rodzeństwo z obu stron oraz o zdrowie w rodzinie 
j.n. 9.00 I Za +matkę Erykę Niestrój w r. śm. jej męża Waltera, + rodziców, teściów, braci, siostry.  

++ z rodz. Gogolok, Niestrój i d. w czyśćcu cierpiące 
II Za ++ męża i ojca Fryderyka Niestrój, zięcia Henryka Moos, matkę Helenę Thoma jej męża Alfonsa,  
Gertrudę, Pawła Niestrój, 2 szwagrów i ++ z pokrew. 

10.30 I Za ++ Norberta Twardoń w 10-tą r. śm., ++ z rodzin Twardoń, Sowada 

II Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. w int. Karoliny Kiwus z ok. 18-tych urodzin,  
o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za + dziadka Eryka Niestrój 

14.00 Nabożeństwo adwentowe 

Poniedziałek 14.12.2020r. św. Jana od Krzyża 
Roraty 6.45 Msza Święta.  (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. I) 

Wtorek   15.12.2020r. 
Roraty 6.45 Za +ojca Tomasza Malik z ok. urodzin, + matkę Marię i za ++ z pokrew.  

(w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. II) 

F Roraty                            
          17:00 

 
Za + Piotra Smolin, rodziców i za poległych braci 

Środa   16.12.2020r.  
Roraty 6.45 Za ++ Barbarę, Józefa Lazik, męża Stefana, pokrew. (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 

Czwartek 17.12. 2020r  
16.30 Okazja do spowiedzi  

Roraty17.00 I Za ++ rodziców Anastazję, Piotra Melnik, ++ Piotra, Marię Kotula, + Teodora Lyssy i za ++ z pokrew. 
II Za ++ Ludwika Matuszek. rodziców Matuszek, Malosek, Łucję, Horsta Sopa, Monikę Malosek,  pokrew.  
oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie  (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci przedszkolne) 

Piątek 18.12.2020r  
Roraty 6.45 Msza Święta. (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci z kl. III) 
F Roraty                            
          17.00 

 
Za ++ rodziców Ryszarda, Wiktorię Kasperek, Gertrudę, Jana Twardowski i za ++ z pokrew. 

Sobota 19.12.2020r.  
Roraty 7.30 Za + matkę Wiktorię Kowol w I r. śm., + ojca Pawła Kowol (w procesji z lampionami uczestniczą dzieci 

przedszkolne) 
16.30 Okazja do spowiedzi 

           17.00 
Msza św. 

niedzielna 

I Za ++ rodziców Cecylię, Jerzego Kasperek, Gintera, Adelajdę Szedlik, ++ z pokrew. i d. w czyśćcu cierpiące 

II Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec w r. śm., mamę Hildegardę Chudala, dziadków i za ++ z pokrew.  

NIEDZIELA 20.12.2020r. IV Niedziela Adwentu 
7.30 Za ++ rodziców Justynę, Ryszarda Wieszala, dziadków Buhl, Wieszala 

F 9.00 Do Op. Bożej, MB Szkapl. i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże  

w rodzinie Steinhof 
j.n.  9.00 Za + męża i ojca Alfreda Thiel, ++ pokrew. Thiel, Niestrój oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie 

10.30 I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Marceliny Tomechna oraz o zdrowie i bł. Boże w 
rodzinie 

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. małżonków Małgorzaty i Franciszka Tomechna oraz za ich dzieci  
z rodzinami 

14.00 –15.00 Okazja do spowiedzi  



            Uzdrawiająca obecność 

   Czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezu-
sa Chrystusa powinien być przeznaczony na 
refleksję nad Jego miejscem w naszym życiu. 
Warto zadać sobie pytanie: kim jest dla mnie 
Jezus Chrystus? Dodatkiem czy centrum? Zau-
fanie Jezusowi nie jest łatwe i oczywiste. Wy-
maga odwagi i wiary, ale uwalnia od lęku  
o przyszłość, bo przecież On najlepiej potrafi się 
o n zatroszczyć. To prawda, że nie będzie reali-
zował naszego scenariusza życiowego, ale po-
prowadzi drogą, którą zaplanował. Tylko z Nim 
człowiek wierzący może osiągnąć szczęście, bo 
wie komu zaufał. Jezus pragnie być Przyjacielem 
każdego, nawet najbardziej grzesznego człowie-
ka. Tylko od nas zależy, czy przyjmiemy to za-
proszenie. 

 

Sens życia 

   Wymagania stawiane przeciętnemu człowiekowi są zbyt wygó-
rowane, by im sprostać, musi być przecież przedstawicielem świa-
ta sukcesu, mieć jasno określony cel, dążyć do niego konsekwent-
nie, nie mając prawa do pomyłki i sentymentów. W jego życiu nie 
ma miejsca dla Boga, bo On przeszkadza robić interesy, czyni nas 
zbyt wrażliwymi na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Dopiero, 
gdy wydarzy się jakaś tragedia i pieniądze nie mogą pomóc, przy-
pominamy sobie o Jego istnieniu. Ponoć - lepiej późno niż wcale... 
Ale czy tak powinno wyglądać życie chrześcijańskie? Dlaczego nie 
potrafimy żyć zgodnie z tym, co dyktuje nam serce, a podążamy 
za pragnieniami ciała? Czy można być szczęśliwym nie będąc 
zamożnym człowiekiem sukcesu? Na te i podobne pytania można 
prawdziwie odpowiedzieć jedynie będąc głęboko zakorzenionym 
w Bogu. 

 

Święty czas oczekiwania 

Współczesny świat nie jest bynajmniej miejscem kontem-

placji i zadumania. Wręcz przeciwnie, na porządku  

dziennym jest pośpiech i totalny brak zastanowienia.  

W takich warunkach łatwo o poczucie bezsensu życia,  

braku celu i frustrację. 

                                                        Czas ciszy 

   By móc jednak dostrzec to działanie w życiu, potrzeba 
odrobiny ciszy i zadumy. Takim właśnie czasem dawanym co 
roku przez Kościół jest Adwent, czyli okres radosnego ocze-
kiwania i przygotowania na przyjście Zbawiciela - Jezusa 
Chrystusa. Adwent jest czasem radości i nadziei chrześcijań-
skiej. Liturgicznie dzieli się on na dwa okresy. Pierwszy, 
trwający od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, przy-
gotowuje nas na ponowne przyjście Chrystusa Pana na koń-
cu wieków. Drugi natomiast - trwający od 16 grudnia, ma na 
celu odpowiednie przygotowanie duchowe do Świąt Bożego 
Narodzenia. Adwent może stać się dla każdego czasem za-
dumy i przemiany życia, płynącej z refleksji nad dotychcza-
sowym postępowaniem. 

 Każdy czas ciszy przed Bogiem jest cenny. Jezus podczas adoracji 

przemawia poprzez pragnienia serca. On pragnie dotykać  

i uzdrawiać wszystkie nasze trudne sprawy i relacje. 
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