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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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zaś w wakacje tylko po południu) 
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Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe 
możne wstawiennictwo, abym dzień 
dzisiejszy poświęcił memu Bogu i 

Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej 
woli, przez głęboką miłość do Niego i 
przez wielką, czułą troskliwość w uni-
kaniu wszelkich grzechów i uchybień. 

Módl się za mną, święty Mikołaju, 
przez nieskończone zasługi twego i 

mego Boskiego Zbawiciela, którego na 
ziemi tak głęboko kochałeś i ku które-
go chwale radośnie ofiarowałeś swe 

życie. Jednoczę wszelkie dobro, które 
dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi 

wielkimi zasługami, z zasługami 
wszystkich innych świętych i nieskoń-
czonymi zasługami Jezusa Chrystusa i 
poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― 

z tą całą świętą myślą i zamiarem, z 
którymi Jezus ongiś poświęcił wszyst-
kie Swe dobre uczynki i cierpienia, i 

Swą gorzką śmierć. Amen 

Modlitwa do św. Mikołaja 
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PIERWSZE CZYTANIE  
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – 
mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego 
służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana 
karę w dwójnasób za wszystkie swe grze-
chy». Głos się rozlega: «drogę Panu przy-
gotujcie na pustyni, wyrównajcie na pust-
kowiu gościniec dla naszego Boga! Niech 
się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie 
góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się 
staną urwiska, a strome zbocza niziną. 
Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją 
każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie 
to powiedziały». Wstąp na wysoką górę, 
zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko do-
brej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie 
bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto 
wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą 
i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego na-
groda z Nim idzie i przed Nim Jego zapła-
ta. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzo-
dę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta 
nosi na swej piersi, owce karmiące prowa-
dzi łagodnie». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra 
Apostoła. Niech dla was, umiłowani, nie 
będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana 
jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden 
dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem 
obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że 
Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w sto-
sunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić 
do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie 

dzień Pański, w którym niebo z szumem 
przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a 
ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. 
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie 
zagładzie, to jakimi winniście być wy w 
świętym postępowaniu i pobożności, gdy 
oczekujecie i staracie się przyśpieszyć 
przyjście dnia Bożego, który sprawi, że 
niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiaz-
dy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jed-
nak, według obietnicy, nowego nieba i no-
wej ziemi, w których zamieszka sprawie-
dliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując 
tego, starajcie się, aby on was znalazł bez 
plamy i skazy - w pokoju. Oto słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Marka. 
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Sy-
na Bożego. Jak jest napisane u proroka 
Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», 
wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grze-
chów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina 
oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 
przyjmowali od niego chrzest w rzece Jor-
dan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórza-
ny około bioder, a żywił się szarańczą i 
miodem leśnym. i tak głosił: «Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem go-
dzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rze-
myk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 6 Grudnia 2020 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 14. 
10.00 + Jadwigę, Władysława, Józefa, 
Dariusza Winniak. 
11.30 + Alfonsa Zawadzkiego w 32 r. 
śm. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Krystynę, Wiesława Borowych. 
PONIEDZIAŁEK 7 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 22 
6.30 + Tadeusza Bieńkowskiego. 
6.30 + Krzysztofa Szachnowskiego w 6 
r. śm. 
10.00 O zdrowie dla Wandy. 
16.00 + Sabinę Capiga pp. 
18.00 + Henryka Gronek w 8 r. śm. 
18.00 + Elżbietę Piaskowską. 
WTOREK 8 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 23. 
6.30 + Zofię Jastrzębską i zm. z rodzi-
ny. 
6.30 + Jerzego Sobieskiego, jego rodzi-
ców i brata. 
10.00 Intencja własna. 
16.00 Teresę Sierawską pp. 
18.00 + Wiesława Sitka. 
18.00 + Annę, Wacława, Irenę. 
ŚRODA 9 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 24. 
6.30 + Leokadię, Janusza Angielczyk. 
6.30 + Joannę Dolata w 11 r. śm. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

18.00 + Euzebię Teresę Affek pp. 

CZWARTEK 10 Grudnia 2020 

6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 25 
6.30 + Bogdana Przybysza. 
6.30 + Teresę Wodyńską. 

18.00 + Piotra Siekluckiego i dziadków 
z obu stron. 
PIĄTEK 11 Grudnia 2020 
6.30 + Sławomira Jankowiaka greg. 26. 
6.30 + Jerzego w 45 r. śm., Stefanię, 
Zosię Machowicz. 
6.30 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
18.00 O Boże błog. i łaski dla syna Jac-
ka z żoną Małgorzatą i z synami: Mać-
kiem, Danielem z Dominiką oraz syna 
Piotrka z żoną Iwoną i synkiem Igna-
siem. 
18.00 + Wiesława w 3 r. śm., Władysła-
wa, Mariannę Nosarzewskich i ich ro-
dziców. 
SOBOTA 12 Grudnia 2020 
6.30 + Annę, Czesława, Jana i zm. z 
całej rodziny. 
6.30 + Cecylię, Franciszka Składanek. 
6.30 + Jarosława i Andrzeja Wójci-
kowskich. 
18.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 
27. 
18.00 + Stanisława w 23 r. śm., Stefanię 
Sienkiel, zm. z rodziny Wojtowiczów, 
Drączkowskich, Tokarskich, Danutę 
Tokarską. 
NIEDZIELA 13 Grudnia 2020 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Aleksandrę, Franciszka Nerc, za 
ich dzieci Janinę, Marię, Genowefę, 
Mirosława, Aurelię. 
10.00 + Sławomira Jankowiaka greg. 
28. 
11.30 + Eugeniusza Gromadkę, Ed-
munda, Stanisławę, Józefa Marzęc-
kich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Wacława w 26 r. śm., Wandę w 
20 r. śm. Żbikowskich i zm. z całej ro-
dziny. 

6.  Grudnia  .  2020  -  OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
1. Kościół w Polsce obchodzi dzisiaj dzień modlitwy w intencji Kościoła Katolickiego 

na Wschodzie. Do modlitwy dołączamy dar pomocy materialnej – zbierane są ofia-
ry do puszek na pomoc dla nich. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii nabożeństwo 40 – to godzinne, prowadzi je o. 
Grzegorz – kapucyn. Niech to będzie okazja do tego by wykorzystać ten czas jako 
nasze przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia – jako Rekolekcje Adwentowe. 
Bo choć ten czas nie sprzyja rekolekcjom w takim kształcie i wyglądzie do jakiego 
byliśmy przyzwyczajeni, to skorzystajmy z tej formy, która jest możliwa. Dziś 
porządek Mszy św. niedzielny, a jutro i we wtorek porządek jest następujący: 

6.30 – Roraty, po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 9.45 
10.00 – Msza św. z nauką, po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 

15.45 
16.00 – Msza św. z nauką. 
18.00 – Msza św. z nauka. 
Okazja do spowiedzi dziś, jutro i we wtorek. Jutro i we wtorek od godz. 9.00 i w czasie 

Mszy św. o godz. 10.00. Po południu od godz. 15.30. Ostatniego dnia ( we wtorek 
0 ofiary na tacę będzie zbierał Rekolekcjonista, będą one przeznaczone na potrze-
by zakonu, w którym pracuje. 

3. Dziś będzie wystawiony Najśw. Sakrament po Mszy św. o godz. 13.00 do godz. 
17.40. Zapraszamy do adoracji. Przez cały czas trwania adoracji, oraz rekolekcji 
kościół będzie otwarty. Zachęcamy do przyjścia, do modlitwy. Niech nam to po-
służy do przygotowania naszych serc na przyjście Chrystusa – nie tylko na Jego 
Narodzenie w żłóbku – ale nade wszystko w naszych sercach. 

4. U p. Organisty można nabywać opłatki wigilijne, a od przyszłej niedzieli ministranci 
będą rozprowadzać sianko na stół wigilijny. 

5. We wtorek będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
6. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Choć czas jaki przeżywamy nie 

należy do łatwych, to prosimy was bardzo, a zwłaszcza dzieci i młodzież – przy-
chodźcie na Roraty, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarnych. 
My czekamy na Chrystusa, ale pamiętajmy też, że Chrystus tu czeka na nas. 

7. 8 grudnia  w godz. 12.00 – 13.00 Godzina Łaski, zapraszamy do Kościoła na modli-
twę przed Najśw. Sakramentem, a wieczorem o godz. 21.00 w porze Apelu Jasno-
górskiego prosimy wszystkich ludzi sumienia aby solidarnie zapalili w oknach 
swoich domów świece i roratnie lampiony. W duchowej jedności z Jasną Górą 
odmówmy jedną dziesiątkę różańca w intencji ładu moralnego i pokoju społeczne-
go w naszej Ojczyźnie. Nie pozwólmy, aby opanował nas strach przed ludźmi, 
którzy otwarcie wypowiadają wojnę wszystkiemu co święte. Nie chowajmy świa-
tła pod korcem. Postawmy je tego wieczoru w naszych oknach. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można przy wyjściu z kościoła 
bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękuje-
my wam bardzo za waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, czyń-
cie to nadal. 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Zofia Dolak, Daniela Głowacka, Irena Pyrzakowska W ieczny 
odpoczynek... 


