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I N IEDZIELA A DWENTU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 21,25-28.34-36)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na
słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte.
Wtedy
ujrzą
Syna
Człowieczego,
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
W dniu, kiedy Syn Człowieczy
przyjdzie, aby osądzić ziemię, mają dziać
się znaki na niebie i ziemi. Wielu ludzi
ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze
strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie,
którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby
przywitać Odkupiciela. Jezus przybędzie
tego dnia z wielką mocą i siłą.
Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia
Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który
stara się żyć w duchu Obietnicy, którą

otrzymał w dniu chrztu. Jeśli w życiu
staramy się postępować sprawiedliwie i
czynić dobro oraz mamy ufność w Boże
miłosierdzie , to nie musimy się obawiać
sądu.
WYPATRUJĘ, PANIE, TWOJEGO
POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA Z NADZIEJĄ I
OCZEKIWANIEM. NIE BOJĘ SIĘ NICZEGO,
BO TY JESTEŚ WIEKUISTĄ MIŁOŚCIĄ, A JA
UFNYM W TWOJE MIŁOSIERDZIE
GRZESZNIKIEM.

WSZECHMOGĄCY BOŻE SPRAW, ABYŚMY PRZEZ DOBRE UCZYNKI
PRZYGOTOWALI SIĘ NA SPOTKANIE PRZYCHODZĄCEGO CHRYSTUSA,
A W DNIU SĄDU, ZALICZENI DO JEGO WYBRANYCH, MOGLI POSIĄŚĆ
KRÓLESTWO NIEBIESKIE.
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PONIEDZIAŁEK – 30.11.2015 – Święto św. Andrzeja, Apostoła
7.00 - Za + Emila, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + Andrzeja Kot w dniu im., ++ jego rodziców, braci, teściów i ++ z rodziny.
- Za + Annę Chojak w 30 dzień po śm., oraz + ojca Stefana i brata Stefana oraz d. w c.
WTOREK – 1.12.2015
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ jego rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Wojciecha Duc i Józefa Stępień w 30 dzień po śm.
- Za + Annę Chojak w 30 dzień po śmierci (od współpracowników).
ŚRODA – 2.1.2.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Elżbietę Pawlar, + Marię Widawka, ++ z rodziny Pawlar, Widryński i Marcinek oraz
d. w c.
- Za + mamę Marię Zarwalską-Jendral w 1 rocz. śm.
I CZWARTEK – 3.12.2015 – wsp. św. Franciszka Ksawerego
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne .
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + mamę Anielę, + ojca Czesława i ++ z rodziny i pokrew.
I PIĄTEK – 4.12.2015 – Św. Barbary
7.00 - Za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych
kościoła.
18.00 - Msza św. Barbórkowa w int. górników i ich rodzin oraz emerytowanych górników.
- Za ++ rodziców Marię i Jakuba, brata Edwarda, siostrę Wiesławę, ++ z pokrew. Tokarz i
Laskosz.
I SOBOTA – 5.12.2015
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz członków Żywego Różańca
18.00 - Za + ojca Antoniego Maślak, + mamę Józefę, ++ braci Władysława, Michała Józefa i
Mieczysława, + siostrę Teresę.
- Za ++ Mirosława, Leszka i Henryka i d. w c.
II NIEDZIELA ADWENTU – 6.12.2015
7.00 - Za + Mariana Buczak w rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za + mamę Annę.
10.00 - Za ++ Marię i Tadeusza, + syna Zdzisława i d. w c.
- Za + Gerarda Rudolf w 30 dzień po śm.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Gabrieli oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Wioletty oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
12.15 - Chrzest: Szymon Żurek, Leon Pawlak.
15.00 - Za ++ rodziców i dziadków z obu stron z rodziny Siemborów, + ciocię Józefę, + Genowefę
Matok i Jadwigę Grochel oraz d. w c.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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♦ I NIEDZIELA ADWENTU. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się w Kościele Katolickim
Adwent. Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na
ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Szczególnym akcentem adwentowego czuwania
jest Msza św. Roratnia. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Roratach.
♦ Msze św. Roratnie będą:
o godz. 7.00 dla dorosłych, którzy nie mogą być wieczorem
o godz. 18.00 dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzieci przychodzą na Roraty z lampionami, dorośli przynoszą ze sobą świece.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe z błogosławieństwem wieńców adwentowych,
lampionów i opłatków wigilijnych.
♦ W poniedziałek święto świętego Andrzeja Apostoła. Po Mszy św. wieczornej, przy ołtarzu
relikwii modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 19.00 w salce domu parafialnego spotkanie biblijne, zapraszamy.
♦ I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00
Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. Od godz. 17.15 miesięczna
spowiedź dla dzieci. Informujemy rodziców i dzieci, że w okresie adwentu Msza św.
wieczorna w czwartki będzie o godz. 18.00. Po Mszy św. roratniej zapraszamy nowe
dziewczynki, które chcą należeć do grona Dzieci Maryi i chłopców którzy chcą zostać
ministrantami w naszej parafii. Prosimy rodziców o serdeczną życzliwość i słowa zachęty.
♦ I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. W piątek przypada także
wspomnienie św. Barbary, patronki górników. O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca
Pana Jezusa i dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina
Miłosierdzia Bożego i adoracja. O 17.30 nabożeństwo wynagradzające. O godz. 18.00 Msza św.
Barbórkowa w intencji górników i ich rodzin oraz emerytowanych górników i czcicieli św.
Barbary. Po Mszy św. Roratniej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (kl. III gim.).
Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 6.30 różaniec
wynagradzający i Msza św. w int. członków Żywego Różańca oraz czcicieli Matki Bożej. Po
nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.
Odwiedziny chorych w domach będą w sobotę 19 grudnia.
♦ Parafialny Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND zbiórkę
żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących pomocy. Zbiórka będzie
prowadzona od poniedziałku przez cały najbliższy tydzień. Zakupione dary będzie można składać
do specjalnie przygotowanego i oznakowanego kosza. Zespół Caritas zaprasza do domu
katechetycznego. Do nabycia są: świece wigilijne, opłatki, kartki świąteczne, lampiony roratnie
oraz bogaty wybór pamiątek religijnych.
♦ W dniach 11-13 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędą się
rekolekcje dla małżeństw – „Remont Małżeński” pod hasłem „Silna Rodzina”. Organizatorzy
zapraszają na nie małżonków, zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.
Szczegóły na plakacie i ulotkach promocyjnych.
♦ Dzisiaj kolekta parafialna przeznaczona jest na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego. Przed
kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla ubogich mieszkańców naszej parafii. Za każdy gest
dobroci i solidarności z ubogimi składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na święty i radosny czas
adwentowego czuwania.
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PO CO NAM ADWENT?
Po raz kolejny w życiu rozpoczęliśmy
Adwent. Dzięki zapiskom św. Hilarego w Liber
Misteriorum wiemy, że Adwent był obchodzony
już w IV w., a w 380 r. synod w Saragossie
potwierdził istnienie takiego trzytygodniowego
okresu
przygotowawczego
na...
święto
Objawienia Pańskiego. W VI w. Adwent trwał
już cztery tygodnie, dla upamiętnienia czterech
tysięcy lat oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
W 1969 r. Kalendarz Rzymski określił, że jest to okres rozpoczynający nowy
rok liturgiczny, rozciągający się pomiędzy pierwszymi nieszporami pierwszej niedzieli
Adwentu a pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Może trwać od 23 do 28 dni i
zawsze obejmuje cztery niedziele. Ale nie zawsze tak było. Charakter pokutny tego
okresu przejawiał się często w postach, abstynencji małżeńskiej i zakazie toczenia
działań wojennych. Poszczono dodatkowo, najczęściej w poniedziałki i środy;
obowiązywał także zakaz urządzania zabaw i wesel. Post rozpoczynał się niekiedy już 11
listopada, w dniu św. Marcina, więc nazywano go Quadragesima sancti Martini.
W Polsce - co potwierdzają zbiory homilii wawelskich - jeszcze w XII w. było pięć
niedziel adwentowych. Praktyki zakonne benedyktynów i cystersów sprawiły, że Adwent
nazywano czterdziestnicą, bo zaczynał się nazajutrz po św. Marcinie i trwał tak długo, jak
Wielki Post. Sumiennie przestrzegano, oprócz piątkowych, także postów środowych i
sobotnich.
Jakie znaczenie ma Adwent dla życia duchowego chrześcijanina przełomu
wieków i tysiącleci? Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie dla życia duchowego
chrześcijanina? Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego
chrześcijanina. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem
Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również
szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas
najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby
zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie
Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa? Księża przypominają zwykle wiernym na
ambonie o postanowieniach adwentowych. Jakie zadania my, ludzie dorośli,
moglibyśmy postawić sobie na czas Adwentu? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I
można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest
w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku
kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto
zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu
każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio
rozłożyć, z różnymi akcentami.
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