,,,

Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich
nr 48/2016 (298) 27 listopada 2016
I NIEDZIELA ADWENTU ROK A
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 24,37-44)

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 której porze nocy złodziej ma przyjść, 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”.
Czujność naszą cnotą

Ile dobra może dokonać nasza
czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali
się nią współcześni Noemu, to może nie
nastałby najbardziej znany kataklizm w
dziejach ludzkości...
Jednak cykliczność pór roku i
naszych czynności wprowadza nas w
duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie.
Ewangelia, w której nie brakuje wezwań
do zachowania czujności, chce nas z
tego stanu wyrwać.
Dlatego stawia nas w obliczu
spotkania z Chrystusem zarówno u kresu
drogi adwentowej, jak i naszego życia.
My, Jego uczniowie, nie możemy być

tymi, którzy nie spostrzegli się.
Czujność jest więc naszą chrześcijańską
cnotą, czyli stałym nastawieniem na
czynienie
dobra.
Ona
pomaga
uporządkować sprawy tego świata, aby
nam właściwie służyły.
Panie,

rozpoczynam

nowy

rok

od

szczerego przejęcia się Twoim słowem.
Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie
przyjdziesz, ale być zawsze

dobrze

przygotowanym na spotkanie z Tobą.

Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 28.11.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za † męża, dzieci i †† z rodziny.
18.00 - Za † mamę Annę Lisek z okazji urodzin.
- Za † syna Waldemara w kol. rocz. śmierci, † ks. Ryszarda, i † Kazimierza w 4. rocz. śmierci.
WTOREK – 29.11.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za † męża, dzieci i †† z rodziny.
18.00 - Za † mamę Marie, † ojca Grzegorza, brata Jana, ciocię Rozalię, dziadków z obu stron oraz
†† z rodziny Andrejko i dusze w czyśćcu.
- Za † mamę Zofię w rocz. śm., † ojca Henryka, teściów Olgę i Tadeusza, †† z rodziny i pokrew.
ŚRODA – 30.11.2016 – Wsp. św. Andrzeja, Apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fat…z okazji kolejnej rocz. urodzin ks. Generała Andrzeja Michałka
z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej.
18.00 - Za † Andrzeja Kot z okazji imienin, †† jego rodziców, braci, teściów i †† z rodziny.
- Za † brata Andrzeja z okazji imienin oraz za †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
CZWARTEK – 1.12.2016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne.
18.00 - Za † Marię Wiszniewską ( od sąsiadów ).
- Za † mamę Annę Małaczyńską w 30. dzień po śmierci.
PIĄTEK – 2.12.2016
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobroczyńców naszej parafii i budowniczych kościoła.
15.00 - Nabożeństwo w Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za † Elżbietę Pawlar, † Marię Widawka, † z rodziny Widryński, Marciniak, Kubik, Pawlar i d. w c.
- Za † Marię Wiszniewską ( od sąsiadów )
I SOBOTA miesiąca – 3.12.2016 – Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
6.30 - Różaniec wynagradzający w I Sobotę miesiąca.
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej Niepokalanej i członków Żywego Różańca.
Za † męża, ojca i dziadka Henryka Furman w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za †† z rodziców Antoniego i Józefa Maślak, †† braci Władysława, Michała, Józefa,
Mieczysława, † siostrę Teresę oraz za dusze w czyśćcu.
- Za † Anielę i Czesława Strutyńskich i †† z rodziny.
II NIEDZIELA ADWENTU – 4.12.2016 - Barbórka
7.00 - Za † Mariana Buczak w rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za † męża Manfreda Nierle z ok. urodzin, †† rodziców Emilię i Józefa Omyła, † Maksymiliana
Nierle.
- Za †† mamę Alfredę Marchelewicz, siostrę Krystynę, dziadków z obu stron.
10.00 - Do B.Op i MB Fat… w int. Genowefy z ok. urodzin i wnuczki Aleksandry oraz o błog Boże
dla całej rodziny.
11.15 - Msza św. „Barbórkowa” w int. górników i ich rodzin, emerytowanych górników i czcicieli
św. Barbary.
12.15 - Chrzest: Franciszek Czerniawski
15.00 - Za † mamę Katarzynę Oliwiak, ojca Albina, brata Ludwika, kuzyna Wiesława, †† teściów
Janinę i Włodzimierza, siostrę Eugenię, braci i szwagrów, †† z rodziny Oliwiak, Skakuj
i Czaczkowskich.
- Za † Zofię Karnacewicz †† z rodziny oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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1. I NIEDZIELA ADWENTU. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się w Kościele Katolickim Adwent,
który jest liturgicznym okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania na ponowne
przyjście Chrystusa na końcu czasów. Szczególnym akcentem adwentowego czuwania jest Msza św.
Roratnia na którą serdecznie zapraszamy.
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.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
3. W środę święto świętego Andrzeja Apostoła. Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce
domu parafialnego.
4. 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. 17.00 do 18.00
miesięczna spowiedź dla dzieci i dorosłych przed I Piątkiem.
W okresie adwentu nie będzie Mszy św. szkolnej, zapraszamy dzieci na Roraty.
5. I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobroczyńców naszej parafii
i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu. O 17.30 nabożeństwo
wynagradzające. Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00.
6. 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 17 grudnia.
7. W niedzielę 4 grudnia o godz. 11.15 Msza św. Barbórkowa w intencji górników i ich rodzin
oraz emerytowanych górników i czcicieli św. Barbary. W przyszłą niedzielę będzie obchodzony
w Kościele w Polsce - Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
8. Zespół CARITAS organizuje w pawilonie handlowym KAUFLAND, w dniach od 28 listopada
do 10 grudnia, zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich i potrzebujących
pomocy. Zakupione dary można będzie składać do specjalnie przygotowanego kosza.
Zespół Caritas zaprasza do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do nabycia są: świece
wigilijne w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, kartki świąteczne, dewocjonalia i
opłatki wigilijne (opłatki są już pobłogosławione ).
9. Zapraszamy serdecznie do udziału w samolotowej pielgrzymce do Fatimy z okazji 100. rocznicy
objawień. Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie i na stronie internetowej parafii.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 11 grudnia o godz. 16.30.
10. W najbliższą sobotę planowane jest mycie okien w kościele i przeszklenia w Kaplicy Miłosierdzia
Bożego, zwracamy się z serdeczną prośbą do Pań, o życzliwą pomoc.
11. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy gest
dobroci i życzliwości, dziękujemy także za ofiary duchowe i materialne. W przyszłą niedzielę przed
kościołem zbiórka do puszek na pomoc kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na radosny czas adwentowego
czuwania.
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Czas AdwentU
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku
liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po
sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed
I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24
grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne
niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym
nowym roku liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa
w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów
liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to
obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których
życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję,
Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem
i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału
w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak
w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny
Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino",
czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie,
jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są
radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać,
że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych
koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
(8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce
kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym
rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się
dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się
przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na
wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten
śpiewa się każdego dnia.

Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

