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WYRUSZAM W DROGĘ 

Gdy wyruszam w podróż zabieram z sobą tylko to, co niezbędne. 

Zostawiam niepotrzebny balast. Napełniony nadzieją, bo oto wydarza się coś 

nowego, ruszam! 
Dobry i łaskawy Pan Bóg zaprasza mnie w czas Adwentu na duchową 

Drogę. Pierwsze, co muszę uczynić, to odkryć, że jestem grzesznikiem. A Pan 

Bóg „wskazuje drogę grzesznikom” (Ps 25, 8). Ruszam z radością bo „oto 

nadchodzą dni” (Jr 33, 14) wypełnienia Bożych obietnic. Wchodzę pełen nadziei 

w czas łaski.  

Każda podróż to oczekiwanie. W Adwencie oczekuję narodzenia Jezusa. 

Lecz uczę się też oczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa. „Nadchodzącego w 

obłoku z wielką mocą i chwałą” (Łk 21, 27). Przez regularną modlitwę 

odnawiam moje życie duchowe. Dzięki Duchowi Świętemu odkrywam moją 

godność dziecka Bożego. 

Potrzebuję tego na trudy codzienności. Również przygotowuje mnie to 

na trudny czas poprzedzający przyjście Jezusa. „Aby serca wasze utwierdzone 

zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście 

Pana naszego Jezusa” (1Tes 3, 13).  

W drodze Adwentu towarzyszy mi Maryja Niepokalana. Ona oczekuje 

narodzenia swego Syna, a jedocześnie wspiera mnie w moich walkach 

duchowych. Maryja swą czystością ochrania mnie jak płaszczem. Przy niej 

jestem bezpieczny. 

Maryja przypomina, że jest Matką moją i moich bliźnich. I uczy mnie 

ludzkiej wrażliwości. Co mogę zrobić? Mogę zacząć od modlitwy: za 

bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych. Modlitwa wstawiennicza 

przypomina mi, że droga Adwentu, którą rozpoczynam, jest wspólną drogą z 

moimi braćmi i siostrami.

=============================================================================================================================================================================== 

WYSZLI OD CIEBIE PIESZO 

Kto odwiedzi Ziemię Świętą, często może usłyszeć powiedzenie: 

„Jerozolima się modli, Tel Aviw się bawi”. Tel Aviw to najnowocześniejsze 

miasto w dzisiejszym Izraelu. To rzeczywiście miasto współczesnej kultury 

żydowskiej, przepełnione kinami, teatrami, salami koncertowymi, 

kafejkami i restauracjami. Tak jest dziś. Zaskakującym więc może 

wydawać się fakt, że tak nazywała się dzielnica Babilonu, w której osiedlili 

się Żydzi uprowadzeni w VI wieku przed Chr. 
Paradoksalnie okres niewoli babilońskiej był dla Izraelitów czasem 

niezwykłego rozwoju religijnego i konsolidacji społeczeństwa. Wtedy zaczęły 

powstawać pierwsze synagogi, wtedy zredagowano Pięcioksiąg i zaczęto 

posługiwać się językiem aramejskim, którym mówił Jezus. Świadomy rychłego 

końca niewoli prorok Baruch mówi o wygnańcach: „Wyszli od ciebie pieszo, 

pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na 

tronie królewskim”. Powrót z Babilonii zapowiadał także Izajasz, gdy wzywał 

do przygotowania dróg Panu. Tymi samymi słowami Jan Chrzciciel nawoływał 

do nawrócenia, udzielając przy tym chrztu nawrócenia. Właśnie nawrócenie 

prowadzi do wydawania plonu sprawiedliwości, o którym mówi Paweł apostoł 

w korespondencji z Filipianami. 

Nietrudno dostrzec pewne analogie pomiędzy uciskanym przez 

Babilończyków narodem wybranym a jarzmem stanu wojennego, którego 

wprowadzenie dziś wspominamy, modląc się za naszą ojczyznę. Modlitwą i 

hojnym darem wspieramy także Kościół na Wschodzie, który wciąż boryka się 

z niedostatkiem środków materialnych. 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 28 listopada do 5 grudnia 2021 roku. 

 

Niedziela 28.11  PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† Marcina Jeger w dniu ur., brata Marka, rodziców Erykę i Stanisława Cebula, teściów Elżbietę i  

  Antoniego Jeger, szwagra Huberta oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Józefa Susczyk w I-szą rocz. śmierci. 

 10.30 Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski oraz  z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

  dla p. Pelagii Sowa z ok. 92 rocz. ur.  
 

Poniedziałek 29.11   

 17.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę  

  Matki Bożej w rodzinie z okazji rocznicy małżeństwa Klaudii i Marka Piekorz.  

Wtorek  30.11  Św. Andrzeja, apostoła. 

 17.00 intencja wolna 

Środa  01.12  . 

 17.00 Za †† Andrzeja Baron, Annę i Ewalda Kurth oraz z pokrewieństwa.  

Czwartek  02.12  . 

 17.00 intencja wolna 

Piątek  03.12  Św. Franciszka Ksawerego. Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Katarzynę i Józefa Richter, trzech braci, siostrę Gertrudę, męża Józefa,  

    dwie bratowe i z pokrewieństwa z obu stron. 

 18.30 Do Bożej Opatrzności i św. Barbary o zdrowie i opiekę dla wszystkich pracowników firmy i ich rodzin.  

Sobota 04.12  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00 Do św. Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę w rodzinie i rodzinach dzieci, z prośbą  

  o opiekę i potrzebne łaski.  

 18.00 Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 18 rocz. ur.  

  syna Grzegorza Gallus o zdrowie i bł. Boże.  
 

Niedziela 05.12  DRUGA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† męża i ojca Pawła Klimek, córkę Dorotę, jego rodziców Ferdynanda i Katarzynę,  

  rodziców Monikę i Karola, brata Gintra, ciotkę Gertrudę i Józefa Buchta, kuzyna  

  Jerzego, szwagierki i szwagrów, pokrewieństwo Hyla i Klimek.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Huberta Patrzek z ok. urodzin 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, męża i ojca Antoniego Cebula ich rodziców i  

  rodzeństwo, Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula,  

  Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Teresa Lasek, Renata Kowalczyk, Monika Klimek, Anna Telecka, Katarzyna Lyga 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: Św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. 

Dziś po południu od godz. 14.00 kiermasz adwentowy: do nabycia wieńce adwentowe, stroiki, świece wigilijnego działa 

caritas oraz opłatki. W związku z istniejącą sytuacją dziś nie będzie poczęstunku. 

Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny zapraszam do odświeżania swojej pobożności. Zapraszam na Msze św. Roratnie 

od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00. Dzieci zapraszamy z lampionami. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i 

komunii św. wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 

W ten Piątek nie będzie odwiedzin chorych – ta posługa będzie przed świętami! 

W Sobotę nie będzie nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu NMP. 

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium, a po mszy św. przed świątynią będziemy 

mogli złożyć ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

Od dziś w naszej parafii przybył nowy szafarz komunii św. p. Tomasz Lisowski witamy i życzymy Bożej opieki. 

Grabczok:  

W tym miesiącu na naszą świątynię złożyliśmy 1620,- zł, Bóg zapłać za ofiary oraz paniom za ich zebranie. 

Informacja poza duszpasterska: 

W przeddzień Św. Mikołaja czyli w Niedzielę nasze dzieci mogą się spodziewać odwiedzin tego Świętego przed swoimi 

domami!!! 

Zmarł p. Gerhard Czech: Wieczny odpoczynek … Pogrzeb w   różaniec  



 

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 grudzień 2021 roku. 

 

Niedziela 05.12  DRUGA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† męża i ojca Pawła Klimek, córkę Dorotę, jego rodziców Ferdynanda i Katarzynę, rodziców  

  Monikę i Karola, brata Gintra, ciotkę Gertrudę i Józefa Buchta, kuzyna Jerzego, szwagierki i  

  szwagrów, pokrewieństwo Hyla i Klimek.  

 9.15 Grabczok  Za † męża i ojca Huberta Patrzek z ok. urodzin 

 10.30 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, męża i ojca Antoniego Cebula ich rodziców i rodzeństwo,  

  Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf i dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 06.12   

   

 17.00 Za †† matkę Jadwigę Baldy, rodziców, siostry i braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  07.12  Św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła. 

 17.00 Do Bożej Opatrzności MBNP i św. Józefa z prośbą o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla Kamili  

  o zdrowie dla matki i dziecka.  

Środa  08.12  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

 17.00 Za †† rodziców Bertę i Oswalda oraz dziadków.  

Czwartek  09.12  . 

   

 17.00 Za †† teściów Łucję i Jana Sobota, męża Helmuta, rodziców Emmerling, 2 braci, szwagrów i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  10.12  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Martę Emmerling braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa, dziadków Emmerling i Folkmer oraz dusze z pokrewieństwa 

Sobota 11.12  . 

 14.00 Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  

  i opiekę Bożą z ok. 50 rocz. ur. p. Ireny.  

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię, jej rodziców Marię i Jana, 2 braci, siostry i szwagrów, bratową, rodziców  

  Teklę i Jana, 2 braci, 2 siostry, szwagra, bratową, ciotkę Katarzynę i z całego pokrewieństwa.  

 

Niedziela 12.12  TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU. GAUDETE.  
 7.30 Za †† męża i ojca Zenona w 9 rocz. śm., rodziców Marię i Józefa, teściów Jadwigę i  

  Władysława, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† rodziców Łucję i Józefa Gustaw, ojca Huberta Lichy, brata Adama,  

    Gertrudę Gustaw, Annę Langner i Józefa Golenia. 

 10.30 Za ††męża i ojca Józefa Pietrowskiego, rodziców Jadwigę, Tomasza, Annę , Urbana,  

  siostrę Marię, brata Jerzego, bratanicę Brygidę, 2 szwagierki, 3 szwagrów, całe  

  pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Karina Sochor, Teresa i Manuela Bort, Joanna Żelasko 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożona p. 

Bernadetta Sówka.  

Za chwilę przed świątynią będziemy mogli złożyć ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

Zapraszam na nabożeństwa roratnie od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00. 

W Środę liturgiczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

W zakrystii możemy nabywać świece wigilijnego Dzieła Caritas oraz opłatki na stół wigilijny. 

Zapraszam do zaplanowania i skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania czyli spowiedzi przed 

świętami. 

W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na opał do naszych obiektów parafialnych. 



"Rok Świętego Józefa" 

          
 Wrocław    Kamieniec     Jemielnica 

 

Dobiega końca rok św. Józefa opiekuna Świętej Rodziny i Kościoła. To 150 rocznica powierzenia 

Kościoła opiece św. Józefa była przyczyną dla której papież Franciszek przed rokiem ogłosił ten rok. 

Scena przedstawiająca Świętą Rodzinę wracającą z wygnania w Egipcie. Na pierwszym planie znajduje 

się Maria z kiścią winogron na kolanach, którą całuje mały Jezus. Za nimi wpatrzony w dal i dość młody św. 

Józef, a w nad nimi w gałęziach drzew 3 putta – jedno trzyma kosz z jabłkami, jedno sięga po owoc, a trzecie 

trzyma jabłko w ręku. Obraz wzorowany jest na dziele Michaela Leopolda Willmanna z ok. 1682.  

Sceny przedstawiające Pocałunek Marii, Pocałunek Józefa lub Pocałunek Marii z mistycznymi 

zaślubinami św. Józefa z Bogiem (wszystkie będące przedstawieniami tzw. Trójcy Stworzonej lub 

Ziemskiej) były motywami ikonograficznymi, wykonywanymi na potrzeby kontrreformacyjnego bractwa 

św. Józefa, założonego w opactwie cystersów w Krzeszowie (ośrodku kultu św. Józefa, gdzie znajduje się 

też kościół bracki pod jego wezwaniem) w 1669 r. i działającego prężnie na terenie Śląska (do 1810 r.) oraz 

Czech, Moraw, Austrii. Bawarii. Bractwo było czynne także w innych śląskich klasztorach cysterskich – 

Jemielnicy, Trzebnicy, Henrykowie oraz Kamieńcu Ząbkowickim. Autorem ich teologicznej podstawy 

(pocałunek w usta jako mistyczne zjednoczenie duszy ludzkiej z Bogiem - z Kazań założyciela cystersów 

Bernarda z Clairvaux) był opat krzeszowskiego klasztoru – Bernhard Rosa, którą zawarł w modlitewniku 

bractwa z 1678 r. 

Powstawały zarówno obrazy wielkoformatowe do wnętrz kościelnych, jak i mniejsze – do prywatnej 

dewocji członków bractwa, gdyż do ich obowiązków należało posiadanie wizerunku św. Józefa 

(samodzielnego bądź z Marią i Jezusem). A w szczycie swojej popularności krzeszowskie bractwo liczyło 

100 000 członków. Willmann malował na dość dużą skale niewielkie przedstawienia dewocyjne dla 

członków bractwa św. Józefa. Jeden z obrazów z Trójcą Stworzoną krzeszowski opat Rosa dał w prezencie 

cesarzowi Leopoldowi I w 1672 r. W Europie zachowało się około 60 powtórzeń Pocałunków Marii i 

Pocałunków Józefa. 

Pierwszymi chronologicznie mistycznymi przedstawieniami Trójcy Stworzonej były „Pocałunek 

Marii ze sceną mistycznych zaślubin św. Józefa z Bogiem Ojcem”, związany z misterium zaślubin „duszy” z 

Trójcą Stworzoną oraz „Pocałunek Józefa”. Willmann zaprojektował grafiki z tymi scenami. „Pocałunki 

Marii z mistycznymi zaślubinami św. Józefa” powstawały także w wersjach olejnych – malowane przez 

Willmanna i jego warsztat (Jemielnica ok. 1700) oraz w licznych obrazach innych malarzy wzorowanych 

głównie na w/w. grafice. Poza Śląskiem wizerunki takie znalazły się także w Czechach, Wielkopolsce czy na 

Pomorzu. „Pocałunki Józefa” znane są również w 3 egzemplarzach autorskich (Luboradz, oraz w Muzea 

Narodowe w Warszawie i Wrocławiu), oraz licznych kopiach na Śląsku czy w Czechach. Tu z kolei 

ikonografia odwoływała się także do apokryficznego epizodu z Ewangelii wg. Pseudo-Mateusza o pobytu 

św. Rodziny w mieście Sotinen w Egipcie, gdzie przy zjawieniu się w świątyni Marii i Jezusa wszystkie 

posągi bóstw egipskich upadły na ziemię i roztrzaskały się. 

Co do trzeciego typu ikonograficznego Trójcy Stworzonej (Ziemskiej) – czyli Pocałunku Marii, nie 

zachowała się  grafika. Jednak ilość zachowanych kopii i powtórzeń autorskich i naśladownictw świadczy o 

jej istnieniu.  


