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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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Święta Adelajda, cesa-
rzowa. Adelajda urodziła się w 
931 lub 932 r. jako córka Rudolfa II, 
króla Burgundii. Kiedy miała zaled-
wie 6 lat, zmarł jej ojciec, a gdy mia-
ła 16 lat, została wydana za Lotara, 
króla Włoch. Dała mu córkę, Emmę. 
Owdowiała mając 20 lat. Pretenden-
tem do tronu Włoch był wówczas 
Berengariusz II. Uwięził on Adelajdę 
i chciał ją zmusić, by wyszła za jego 

syna. Chciał bowiem w ten sposób prawnie zagarnąć koronę 
włoską. Adelajda nie załamała się, a zamążpójścia odmówiła. 
Zdołała też zbiec z więzienia. Schroniła się pod opiekę Ottona 
I, który pokonał Berengariusza i niebawem pojął Adelajdę za 
żonę. Dała mu troje dzieci, wśród nich jego następcę, Ottona 
II. Papież Jan XII w Boże Narodzenie 962 roku dokonał w 
bazylice św. Piotra uroczystej koronacji Ottona I na pierwsze-
go cesarza Niemiec. 
W 973 roku Adelajda po raz drugi została wdową - po śmierci 
Ottona I. Jej synowa, żona Ottona II i córka cesarza bizantyń-
skiego, Teofana, zaczęła jej okazywać jawną niechęć. Zmusiła 
nawet męża, żeby własną matkę skazał na banicję. Dopiero po 
śmierci żony Otto II przeprosił matkę. Po jego śmierci w 983 
r. Adelajda stała się regentką w zastępstwie jeszcze małolet-
niego cesarza, Ottona III. Ujawnił się w całej pełni jej zmysł 
organizacyjny, mądrość i roztropność, umiejętność dobierania 
ludzi na odpowiednie stanowiska. Wyróżniała się przy tym 
wielkim miłosierdziem i hojnością w przeznaczaniu dóbr na 
cele kościelne. Dlatego słusznie nazwano ją jedną z najwybit-
niejszych kobiet X stulecia. Uspokoiła królestwo burgundzkie 
(993), usprawniła administrację i finanse państwa. 
Korzystając z pełnego cesarskiego skarbca, wystawiła kilkana-
ście opactw i klasztorów. Wśród znaczniejszych wymienia się 
opactwa w Peterlingen, w Pavii i w Selz pod Strasburgiem. 
Właśnie tu szaty cesarskie zamieniła na habit. Ostatnie lata 
spędziła jako mniszka, by w ten sposób przygotować się na 
drogę do wieczności. Zmarła 16 grudnia 999 roku. Jej imię 
jest wybite na odwrocie monety Bolesława Chrobrego. Od 
początku doznawała czci. Żywot Adelajdy napisał św. Odylon. 
Jej kult zatwierdził papież bł. Urban II, wynosząc ją do chwały 
ołtarzy uroczystym aktem w 1097 roku.  
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś rado-
sny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całe-
go serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wy-
roki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; 
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie 
będziesz już bała się złego. 
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój 
się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 
Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, 
który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk 
radości. Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest mię-
dzy nami.  
Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i on stał się moim zbawieniem.  
 

DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Filipian. 
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze 
raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie 
znana wszystkim ludziom wasza wyrozu-
miała łagodność: Pan jest blisko! 
O nic się już nie martwcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a 
pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w 
Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże. 
 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Duch Pański nade mną, 
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubo-
gim. Alleluja, alleluja, alleluja 
 

EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go 
tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpo-
wiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się po-
dzieli z tym, który nie ma; a kto ma żyw-
ność, niech tak samo czyni». 
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, 
i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy 
czynić?» On im powiedział: «Nie pobieraj-
cie nic więcej ponad to, co wam wyznaczo-
no». 
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy 
czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim 
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uci-
skajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 
żołdzie». 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszy-
scy snuli domysły w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wo-
dą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. on będzie was chrzcił Duchem 
Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę 
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym». 
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i 
głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 16 GRUDNIA 2018 

7.00 + Elżbietę Mielniczek w 1 r. śm. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Mieczysławę, Władysława, Wal-
demara Tobolczyk, Franciszka Bagiń-
skiego, Jana, Danutę Granoszewskich, 
Krzysztofa Kaczmarka. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wacława w 24 r. śm., Wandę w 
18 r. śm. Żbikowskich i zm. z rodziny. 

PONIEDZIAŁEK 17 GRUDNIA 2018 

6.30 INTRONIZACJA 
6.30 + Ewę Gregorius pp. 
6.30 + Halinę Gumulewską 
18.00 + Tadeusza Mańkowskiego w 10 r. 
śm. 
WTOREK 18 GRUDNIA 2018 

6.30 + Juliana Leszczyńskiego w 17 r. śm. 
6.30 + Genowefę, Franciszka Brodow-
skich, zm. z rodziny Brodowskich i Pają-
ków. 
6.30 + Waldemara Fotek. 
18.00 + Marię Wiewiór w 3 r. śm. 
ŚRODA 19 GRUDNIA 2018 

6.30 + Genowefę Rutkowską pp. 
6.30 + Helenę Różycką w 33 r. śm. 
6.30 + Ewę Nadulską, Benignę, Benedyk-
ta Ruszczaków, Wiktora Szcześniaka, 
Stanisława Dabrowskiego i rodziców Da-
browskich. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
 
 
 
 

 

CZWARTEK 20 GRUDNIA 2018 

6.30 O zgodę w rodzinie i nawrócenie dla 
Joanny i Grzegorza. 
6.30 + Irenę Wysocką w 6 r. śm. 
6.30 +Jerzego Ciejkę i zm. z rodziny. 
18.00 + Barbarę Szafraniec. 

PIĄTEK 21 GRUDNIA 2018 

6.30 + Andrzeja Groniewicza pp. 
6.30 + Zofię w 8 r. śm. i Stanisława w 23 
r. śm. Stasiorek. 
6.30 + Albertynę, Tadeusza, Antoninę, 
Mikołaja Bojczewskich. 
18.00 + Zofię, Antoniego Żaczek, Wikto-
rię, Feliksa Pruchniewicz. 
18.00 + Andrzeja Sabalskiego pp. 

SOBOTA 22 GRUDNIA 2018 

6.30 + Sabinę Tyszczyńską pp. 
6.30 + Wacławę, Tadeusza Wiernickich, 
Genowefę, Wojciecha Marciniaków, 
Wandę Szarow. 
6.30 + Wojciecha, Teresę, Leonarda Szul-
ców. 
18.00 + Jadwigę, Władysława, Józefa 
Winniak. 

NIEDZIELA 23 GRUDNIA 2018 

7.00 + Janusza Edwarda Bułkę pp. 
8.30 Wiktorię, Piotra, Jerzego Fajfer. 
10.00 + Za zm. rodzinę Myszakowskich i 
Bieleckich. 
11.30 + Dariusza Nowaczek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Alfonsa Zawadzkiego w 30 r. śm. 

16  .  XII  . 2018       -     OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
1. Gościmy dziś w naszej parafii ks. Pawła, który pracuje na 

Ukrainie, buduje tam kościół. Głosi dziś Słowo Boże a po 
Mszach św. będzie zbiera ofiary na budowę tej świątyni. 

2. Dziś III niedziela miesiąca – w godz. 19.00 – 21.00 zaprasza-
my na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramen-
tem. 

3. Przed nami ostatnie dni Adwentu. Zapraszamy do wspólnego 
czuwania – Roraty są o godz. 6.30. 

4. Służba liturgiczna rozprowadza sianko na stół wigilijny. Do-
chód będzie przeznaczony na fundusz ministrancki. 

5. W sklepiku Brata Alberta można nabywać świece „Caritas”, 
karty świąteczne, upominki świąteczne a u p. Organisty moż-
na nabywać opłatki wigilijne. 

6. W przyszły poniedziałek ( 24 grudnia ) Wigilia Bożego Naro-
dzenia. Nie będzie Mszy Św. o godz. 18.00. Wszystkie sprawy 
kancelaryjne załatwiamy do piątku włącznie. 

7. Uroczyste świętowanie Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy 
Pasterką, czyli Mszą Św.  odprawianą o północy. W Uroczy-
stość Narodzenia Pańskiego Msze Św. będą o godz. 8.30, 
10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 
Podczas Mszy o godz. 13.00 będzie udzielany Sakrament 
Chrztu. 

8. W środę ( 26 grudnia ) święto Św. Szczepana, pierwszego mę-
czennika. Msze św. w tym dniu wg. Porządku niedzielnego. 
Ofiary w tym dniu składane na tacę będą przeznaczone na 
budowę nowych świątyń w naszej Diecezji. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w 
zakrystii. 

10.  Kolęda w środę od godz. 16.00 - ul. Targowa 5. Dalszy ciąg 
kolędy będzie od 28 grudnia – szczegóły podamy w przyszłą 
niedzielę.  

W minionym tygodniu do wieczności  odeszli: Grażyna Rosiak. Wieczny odpoczynek... 


