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                                                I NIEDZIELA  ADWENTU 

  

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mt 24,37-44)............................................................................................. 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.......................................... 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 

wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop 

 i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 

będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 

będzie wzięta, druga zostawiona.  Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 

złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

 

 

 

 

https://mikolaj-parafia.pl/index.php/2021/11/27/i-niedziela-adwentu-28-12-2021/


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE    

W środę obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła; w sobotę wspomnienie św. 

Franciszka Salezego. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

2288..1111..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny, Czesława, 

Cecylii i Marcina zmarłych z rodziny Pluta. 

2299..1111..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

3300..1111..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy i Antoniego 

Czajkowskich oraz Karola Kmiciewicza. 

0011..1122..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii i Stanisława 

Malinowskich, Julianny i Franciszka Tracz oraz Jadwigi i Zbigniewa Gąbka. 

0022..1122..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o potrzebne łaski, 

błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi. 

0033..1122..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Wandy, Eugeniusza          

i Wiesława Penkalów ich zmarłych Rodziców oraz Heleny Tomczyk. 

0044..  1122..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Grzegorza Hałasa – 

intencja od siostry Joanny. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi dla 

Przemysława w 18. rocznicę urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla rodziców: Joanny             

i Tomasza oraz dziadków: Krystyny i Stanisława. 



Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Eugenii Jagiełło          

w 20. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin: Jagiełłów, Bilczyńskich, Danaków, 

Rudnickich i Szałajów. 

 

1. W okresie Adwentu odprawiane będą Msze Roratnie. W poniedziałki, wtorki                

i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty w Nowolesiu. Proszę, aby 

dzieci przynosiły lampiony i wycięte z kolorowego papieru serduszka z wypisanymi 

dobrymi uczynkami. Serduszka te powiesimy na kościelnych choinkach. Codziennie 

będzie losowana nagroda. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza w Nowolesiu o godz. 8:00. 

Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym Kościele 

Msza o godz. 18:00, spowiedź od godziny 17:00. 

3. Troskę o pokój w Europie powierzamy Matce Bożej w soboty w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

4. Ksiądz Stanisław przez najbliższy miesiąc odprawia Mszę Gregoriańska za św. 

Tadeusza Mogielnickiego. 

                                                                                   Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
   ..................................................................................................................................      

                                              Święta Cecylia, dziewica i męczennica 

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak 

bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy 

nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano 

wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić 

w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. 

Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej 

śmierci. Według niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III 

w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub 

czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi 

Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym postanowieniu i o 

wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości 

Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz 

go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy 

do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił 

do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła w postaci 

młodzieńca, który trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii. Anioł włożył je na głowę Waleriana i 

Cecylii, mówiąc: "Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od 

Boga przyniósł". Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również 

przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii.  



Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano 

na śmierć Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że 

Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, 

kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego 

młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, 

bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". 

Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św. 

Urbana, by udzielił im chrztu. Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na 

swoją młodość. Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując 

męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast 

duszącego dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy 

ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy 

razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią 

chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha. 

Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto 

dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I 

złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, w którym Cecylia 

zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w. 

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, 

muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na 

organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością 

(otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu). Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na 

organach - prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzymskie 

kształciły się często w grze na harfie..................................................................................................... 

 

W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka (osoba modląca się na stojąco, ze 

wzniesionymi rękoma). Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. 

Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, 

organy; płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność 

i męczeństwo.   (https://.brewiarz.pl)                                                                                                                            

O                                                                                                                Oprac.  Akcja Katolicka 

                                                                                                                                                                            

 Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ............................................................................ 


