
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 7 grudnia do 13 grudnia 2020 

 

Poniedziałek, 7 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTO-

RA KOŚCIOŁA 
6.30 1) ++ Bogdan i ++ Zm. z rodziny Wileckich ; 2) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z parafii 

św. Marcina w Marcyporębie; 3) + Władysław Wilk – int. od Rodziny 

7.30 ++ Zofia, Franciszek, Jan 

18.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii Wnęk z okazji imienin 

Wtorek, 8 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘT-

SZEJ MARYI PANNY  
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

9.00 ++ Maria i Edward 

12.00 – 13.00  GODZINA ŁASKI 

17.00 ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Kazimierz, Marian, Leokadia (ona), Michał, Andrzej 

18.30  + Julian Dobrowolski – int . od rodziny Ryskalów 

Środa, 9 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. JUANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN  

6.30 ++ Wiktoria, Andrzej, Zofia Hahn 

7.30 + Józef Stefańczyk w 24. rocz. śm. 

18.30 + Krystyna w 2. rocz. śm.  

Czwartek, 10 grudnia  
6.30 1) O łaskę zdrowia, bł. Boże, opiekę MB dla Barbary i mamy Genowefy o radość wieczną;  

2) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z parafii św. Marcina w Marcyporębie 

7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Jana i Lucyny w 50. rocz. ślubu i dla całej Rodziny 

18.30 + Cecylia Spytek – int od syna, Ryszarda Kofin oraz od Żony i Wnuczka 

Piątek, 11 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA 
6.30 1) + Józef Płaziński – int. od rodziny Rusin z Olkusza; 2) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z 

parafii św. Marcina w Marcyporębie; 3) ++ Tadeusz i Marianna Podgórscy  

7.30 + Teresa 

18.30 O zdrowie dla Lucyny i pokój duszy dla + Włodzimierza  

Sobota, 12 grudnia – WSPOMNIENIE NMP Z GUADALUPE 
6.30 1) + Józef Płaziński – int. od Mateusza i Karoliny Czyżowskich;  

2) ++ Marianna i Władysław, Maria, Jan, ks. Marian; 

3) + Maria Kośmidera 

7.30 1) + Tadeusz w dniu urodzin; 2) + Wiktor Marciak – int. od Przedszkola Sióstr Nazaretanek w 

Marcyporębie 

18.30 + Maria Groblicka w rocz. śm. 

II. NIEDZIELA ADWENTU, 13 GRUDNIA – WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I 

MĘCZENNICY 
7.30 ++ Zm. Członkinie z Róży IV. o miłosierdzie Boże 

9.00 + Witold Donimirski w 8. rocz. śm. 

10.30 ++ Kazimierz i Paweł w rocz. śm. 

12.00 + Stanisław Fundament w 30. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Otylia i Julian Łukasik, syn, Jan z córką, Agnieszką 

18.30 + Manuel Waśniowski w 4. rocz. śm. 

20.00 + Antonina Skoczek w 16. rocz. śm. 
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EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ ADWENTU  

/Mk 1, 1-8/  

 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna 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 nawróce-

nia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 

żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode 

mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego 

sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę-

tym».  

 

REFLEKSJA 

 

Ewangelia św. Marka zaczyna się wyznaniem Bożego Synostwa Jezusa 

Chrystusa. Ta prawda stopniowo odkrywała się ludziom słuchającym Jego 

słów. Poprzedził Go św. Jan Chrzciciel, wzywając do nawrócenia. Bardzo wie-

lu przyjęło jego posłannictwo. Jednak był to dopiero początek. Przygotowanie 

drogi Komuś Mocniejszemu. My też starajmy się przygotować Mu drogę w 

naszych sercach, w naszych środowiskach i wśród naszych sióstr i braci. 



ZAKOCHANI W ŚWIĘTYM CHLEBIE 

 

Życie bez Eucharystii jest jak wieczna zima. Bez Euchary-

stii nie ma życia. Dowiedziałem się niedawno, że na południu 

Włoch, dość dawno temu, żyła siostra Kandyda. Dziwne imię? Rze-

czywiście, nie wiem, czy ktoś dzisiaj jeszcze takie imię nosi. Siostra 

Kandyda nie nazywała się tak od urodzenia. Kiedy przyszła na 

świat, rodzice wybrali dla niej imię Maria. 

Rodzina była pobożna, mama często uczestniczyła we Mszy Świętej, a kiedy wra-

cała, mała Maria już czekała w progu domu, wspinała się na palce i wołała: Ja też, ja też!. 

Wtedy mama nachylała się i dotykała ust córeczki, a ona, wesoło podskakując, powtarzała: 

Ja też mam Pana, ja też mam Pana!. 

Maria nie mogła doczekać się dnia, kiedy naprawdę przyjmie Jezusa w Komunii 

Świętej. A musiała czekać aż do 10. roku życia. Od tego dnia – jak zapisała – każdy dzień 
bez Komunii był wielkim krzyżem i męczarnią. 

Wyobraźcie sobie, że kiedy miała 15 lat, była pewna, że swoje życie chce oddać 

Jezusowi, czyli że chce być zakonnicą. Powiedzieć, że rodzice nie byli zachwyceni, to 

powiedzieć mało. Rodzice sprzeciwili się, zabronili wręcz Marii iść do klasztoru. Pewnie 

mieli wobec niej inny plan, a może już nawet wybrali dla niej męża. Takie to były czasy. 

A co na to Maria? 

Cierpliwie czekała ona i cierpliwie na nią czekał Jezus. I to aż dwadzieścia lat! 

Ale nie był to czas stracony. Maria z każdym rokiem coraz bardziej kochała Jezusa. Bar-

dzo przeżywała, kiedy bliscy wychodzili do kościoła na ostatnią chwilę. Ileż z ich powodu 

straciłam Mszy i Komunii Świętych! – pisała. Kiedyś spóźniła się tak bardzo, że kościół 

był już zamknięty. Chciała zawrócić, ale jakaś kobieta podeszła i powiedziała: Dlaczego 

pani nie wejdzie przez zakrystię, żeby choć na krótko nawiedzić Pana?. 

Od tamtego dnia nawiedzała Jezusa ukrytego w tabernakulum codziennie. Myślą i 

sercem. A nocą adorowała Go w tych świątyniach, w których był najbardziej zapomniany. 

Widziałam w duchu te ciemne kościoły i zamknięte drzwiczki tabernakulum. Mówiłam 
Jezusowi, że u stóp ołtarza stawiam moje serce jak wieczną lampkę, aby nieustannie Go 

adorowało – zapisała. 

Kiedy wstąpiła do karmelitanek, otrzymała imię Kandyda. Na dodatek została 

Kandydą od Eucharystii. Była najszczęśliwsza na świecie. Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie miała na wyciągnięcie ręki. W każdej chwili mogła do Niego przyjść i adorować 

Go. Skończyły się jej cierpienia, spowodowane tym, że nie mogła uczestniczyć we Mszy 

św. i przyjmować Jezusa. 

Kiedy mama mi zabraniała pójść do kościoła, w moim sercu stawało się lodowato 
– nie do wytrzymania  – wspominała. Komunia była mi potrzebna jak oddech, jak bicie 

serca. Dlaczego opowiadam o siostrze Kandydzie? Bo ona zakochała się w Eucharystii, 

dlatego, postanowiłem Wam o niej opowiedzieć. 

Każdego dnia rorat podejmujemy temat o Eucharystii i Świętych, którzy odzna-

czali się szczególnym umiłowaniem Mszy Świętej. Ci, którzy nie są w stanie uczestniczyć 

w świątyni podczas rorat ze względu na stan epidemii może uczestniczyć za pośrednic-

twem transmisji o godz. 6:30 na kanale YouTube (Manus Domini). Błogosławioną siostrę 

Marię Kandydę już poznaliśmy  i – tak jak ona – w tym roku na Roratach podczas Adwen-

tu możemy na nowo się pogłębiać tajemnicę Eucharystii. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ ADWENTU 

  

 1. Dziś w Kościele w Polce solidaryzujemy się duchowo i materialnie z Kościo-

łem na Wschodzie, zwłaszcza na Białorusi modląc się o pokojowo przeprowadzoną demo-

kratyzację tego kraju i o możliwość powrotu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, me-

tropolity mińsko-mohylewskiego z przymusowej emigracji. 

 Jutro wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. We wtorek Uro-

czystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  Msze św. w naszym kościele o 6.30, o 9.00, o 

17.00 i o 18.30. O 12.00 polecana przez Maryję Niepokalaną, ceniona przez wiernych 

adoracja Najświętszego Sakramentu zwana w tym wypadku Godziną Łaski. Akatyst przy-

gotowany przez młodzież oazową ok. godziny 19.30.  

 W dni powszednie Adwentu Roraty codziennie o 6.30. Maraton modlitewny Totus 
Tuus codziennie o 18.00.  

 Transmitujemy w niedzielę sumę o 12.00 i w dni powszednie Roraty o 6.30. W 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oprócz rorat transmitujemy również dzięki 

życzliwości realizatorów z Manus Domini Akatyst o 19.30.    

 2. Nie przewidujemy wyznaczonego dnia spowiedzi św. przed świętami w parafii, 

by nie doprowadzać do większego skupiska wiernych przy konfesjonałach. Prosimy zatem 

usilniej  niż zwykle o to, by nie zwlekać ze spowiedzią na ostatnią chwilę. Służymy spo-

wiedzią podczas każdej Mszy św. w niedziele i dni powszednie.    

 3. W Niedzielę Najświętszej Rodziny, 27  grudnia br. o 12.00 bez względu na 

obostrzenia sanitarne planujemy odprawić Mszę św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń 

małżeńskich dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy zawarli związki małżeńskie w r. 

1970 i w 1995 r. Zainteresowanych udziałem w uroczystości prosimy o parafowanie lub 

dopisanie się do listy obecności już dziś. Podkreślamy, że ze zrozumiałych względów nie 

będziemy doręczać Jubilatom osobistych zaproszeń.  Dla par, które potwierdzą dziś 

swój udział we Mszy św.,  przygotujemy listy gratulacyjne Metropolity Krakowskiego 

Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Pozostałych prosimy o zarezerwowanie czasu na 

udział w transmisji Mszy św. dla przeżywających Złote i Srebrne Gody.   

 3. W najbliższą sobotę od 9.30 zaopatrzymy chorych w czasie wizyty przedświą-

tecznej. Prosimy o zapisy w zakrystii. Kolejne odwiedziny u chorych 6. lutego 2021 rów-

nież od godziny 9.30.  

 Najbliższe okazje chrztu dzieci w Święto św. Szczepana 26.12 br. i w pierwszą 

niedzielę stycznia, 3.01.2021 podczas Mszy św. o godzinie 13.15  

 4. Manus Domini - Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. w czwartek 

o 19.30.  

 5. Jeśli Bóg pozwoli, kolędę planujemy po feriach zimowych, czyli od poniedział-

ku 18 stycznia 2021 roku. Szczegóły podamy po Świętach Bożego Narodzenia.       
 6. Opłatki nabywamy w zakrystii. Świece wigilijne Caritas przy biuletynie 

Wspólnota w cenie nie mniejszej niż 6 PLN.  

 Zaprzyjaźnieni pszczelarze rozprowadzą wyroby pszczelarskie przed kościołem w 

najbliższą niedzielę.  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Wącław i śp. Zofię Filek. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


