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I NIE DZI EL A A D WEN TU
Ewangelia wg św. Marka (Mk 13,33-37)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma
się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie”.

W ostatnią niedzielę zakończyliśmy
kolejny rok kościelny, liturgiczny. Może ktoś
z nas spostrzeże się i stwierdzi, już nie po raz
pierwszy w życiu: „Jak ten czas szybko leci.”
Jednak poprzez to możemy sobie uświadomić
prawdę o naszym przemijaniu, o tym, że
każdego dnia robimy czy chcemy, czy nie
kolejny krok w stronę Chrystusa. Tak jak na
naszym wieńcu adwentowym najpierw pali
się jedna, później druga, a w końcu czwarta
świeca mówiąca nam o tym, że czas
oczekiwania już się zakończył, przyszedł czas
przyjścia Zbawiciela. Każdy kolejny Adwent
uświadamia nam, że nasze chrześcijańskie
życie jest takim czasem oczekiwania,
swoistego
rodzaju
gotowości,
czyli
Adwentem. Nie jest też przypadkiem, że
kolejny rok liturgiczny w Kościele
rozpoczyna się właśnie oczekiwaniem na
przyjście Odkupiciela. Wspominamy przy tej
okazji wielowiekowe oczekiwanie narodu
wybranego na nadejście Mesjasza, które
wypełniło się w narodzeniu Jezusa.
Szczególnym
spojrzeniem
obejmujemy

oczekiwanie Maryi na narodziny Syna
Bożego. Równocześnie Adwent przypomina
nam o nadejściu Chrystusa na końcu czasów i
o tym, iż każdy z nas stanie przed Jego
obliczem – całe więc nasze życie ma być
radosnym i aktywnym oczekiwaniem na
spotkanie. CZUWAĆ to wykorzystać dany
nam czas i dary łaski, by swoje serce uczynić
mieszkaniem Pana, CZUWAĆ to pełnić wolę
Bożą, żyć według Jego przykazań.
Ważne jest też to, aby w tym czasie
szczególnej świadomości oczekiwania podjąć
jakieś mniejsze czy większe postanowienia,
które pomogą nam w ćwiczeniu swojej woli,
większej świadomości i czujności w walce z
pokusami. Wyprowadźmy naszego ducha na
pustynię gdzie rozlega się donośny głos św.
Jana Chrzciciela nawołujący do nawrócenia.
Powrotu z krętych ścieżek grzesznego życia.
Życzymy
naszym parafianom,
aby
rozpoczynający się Adwent był prawdziwym
czuwaniem, czasem przemiany, okresem
wielu duchowych zwycięstw, które nagrodzi
przychodzący Jezus.

RORATE CAELI DESUPER - NIEBIOSA, ROSĘ SPUŚCIE Z GÓRY

2

PONIEDZIAŁEK – 28.11.2011
7.00 - Do B.Op i MB Fat... z ok. rocz. ur. mamy Anny Lisek.
18.00 - Za + ojca Bolesława, matkę Teresę i ++ 2 braci Zbyszka i Tomka oraz dusze w cz. c.
- Za+ ojca, teścia i dziadka Feliksa w 16 rocz. śm., ++ jego rodziców i teściów.
WTOREK – 29.11.2011
7.00 - Za + Leszka Warzynowicz w 1 rocz. śm.
18.00 - Za + brata Andrzeja z ok. imienin.
- Za + mamę Zofię w rocz. śm., ojca Henryka, teściową Olgę i ++ z rodziny i pokrew.
ŚRODA – 30.11.2011 – święto św. Andrzeja, Apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. ks. generała Andrzeja Michałka z ok. im.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. ks. bpa Andrzeja Czai z ok. imienin (int. od
Margaretek).
18.00 - Za + męża Edwarda w 14 rocz. śm, ++ z rodziny z obu stron i dusze w cz. c.
- Za + męża Andrzeja Kot, ++ jego rodziców, braci i teściów.
CZWARTEK – 1.12.2011 – I czwartek miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + ojca, dziadka i teścia Ryszarda w r. śm., jego brata i siostrę oraz ++ z rodziny
Wyspiańskich.
- Za + Marię Korchut w 30 dniu po śm.
PIĄTEK – 2.12.2011 – I piątek miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych naszego kościoła.
18.00 - Za + Anielę Witek, ++ rodz. Marię i Franciszka Lechowicz, matkę Wiktorię i d. w cz.
- Za + Elżbietę Pawlar, + Marię Widawka, ++ z rodzny Widryński, Marciniak, Pawlar i
Kubik.
SOBOTA – 3.12.2011 – I sobota miesiąca, wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
18.00 - Za + mamę Anielę, ojca Czesława i ++ z rodziny i ++ z pokrew.
- Za + męża i ojca Juliana w rocz. śm., ++ rodziców , dziadków i ++ z rodziny.
NIEDZIELA – II Adwentu – 4.12.2011
7.00 - Za + Mariana Buczak i ++ z rodziny.
8.30 - Za + Jerzego Cholewa.
- Za + Janinę Pilarz w 30 dniu po śm.
10.00 - Za + ojca Antoniego Maślak, + siostrę Teresę, mamę Józefę, braci Władysława,
Michała, Józefa.
Mieczysława i dusze w czyśćcu
- Za + Alicję Flor w 30 dniu po śm.
11.15 - Msza św. „Barbórkowa ” ku czci św. Barbary w int. górników i ich rodzin.
- Do B. Op. przez wst. św. Barbary...z okazji urodzin córki Barbary oraz o błog. Boże
w rodzinie.
12.15 - Chrzest: Zuzanna Marta Król
15.00- Za + Wiesławę Potoczek–Dolińską w 1 rocz. śmierci.
16.00- Nabożeństwo.
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Dziś I NIEDZIELA ADWENTU. Adwent jest okresem przygotowania do Świąt
Narodzenia Pańskiego i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów, na
które z nadzieją i ufnością czekamy. Szczególnym akcentem adwentowego czuwania
jest uroczysta Msza św. Roratnia. Tegoroczne Roraty związane są z osobą błog. Jana
Pawła II i mają nam pomóc bliżej poznać życie i świętość Jana Pawła II. Zachęcamy
serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach. Roraty w naszej
parafii będą o godz. 18.00.
Dzisiaj rozpoczynamy także nowy rok liturgiczny pod hasłem: „ Kościół Naszym
Domem”. W kościele seminaryjnym w Opolu, o godz. 15.00 Ekumeniczna Modlitwa
Młodych, na którą zaprasza ks. Biskup Andrzej Czaja.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo z błogosławieństwem wieńców adwentowych,
lampionów i opłatków wigilijnych.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
W środę wspomnienie św. Andrzeja, Apostoła. O godz. 19.00 spotkanie formacyjne
dla kandydatów do Bierzmowania.
W okresie Adwentu nie będzie Mszy św. szkolnej, dzieci zapraszamy na Roraty.
Prosimy bardzo, aby dzieci przygotowały sobie lampiony adwentowe na Roraty.
I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O
godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Rano, po Mszy św.
wystawienie Najśw. Sakramentu i całodzienna adoracja. O godz. 15.00 Godzina
Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej. O 17.30 Zakończenie adoracji.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 7.00
Msza św. w int. członków Żywego Różańca i czcicieli Maki Bożej. Po Mszy św. zmiana
tajemnic różańcowych.
W sobotę odwiedziny chorych w domach od godz. 8.30.
W niedzielę przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. O godz. 11.15
Uroczysta Msza św. Barbórkowa w intencji górników i ich rodzin.
Zespół Caritas zaprasza do domu katechetycznego. Do nabycia są: świece wigilijne,
opłatki, kartki świąteczne, lampiony roratnie oraz bogaty wybór pamiątek religijnych.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary
duchowe i materialne. Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa
Bożego na święty czas adwentowego czuwania.
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SŁOWNICZEK ADWENTOWY czyli wyjaśnienie
najczęściej wypowiadanych w tym czasie słów:
Adwent: jest to okres liturgiczny, rozpoczynający nowy
rok kościelny. Poprzedza święta Bożego Narodzenia i
przygotowuje na przyjście Chrystusa w liturgii Bożego
Narodzenia oraz przy końcu świata. Obejmuje cztery kolejne
niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, a kończy się w
wigilię. Jest to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z
Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego w Adwencie Kościół
zaleca powstrzymanie się od uczestnictwa w hucznych zabawach, zachęca do udziału w
rekolekcjach, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Okres Adwentu dzieli się w
liturgii na dwie wyraźne części:
- do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na
końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią;
- od 17 grudnia zaczyna się okres przygotowania do przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna
Bożego w liturgii świąt Bożego Narodzenia.
Roraty: Msza św. ku czci Matki Bożej odprawiana we wszystkie dni Adwentu najczęściej
wcześnie rano. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa (w języku łacińskim) pieśni śpiewanej na
wejście w czasie tej Mszy św.: „Rorate caeli desuper” (Spuśćcie rosę niebiosa z góry). W czasie
rorat na ołtarzu zapala się dodatkową świecę, symbolizującą Maryję. Na początku Mszy w
kościele panuje mrok – zapalone są tylko świece i przyniesione przez dzieci lampiony – a światło
zapala się dopiero po akcie pokutnym, na śpiew „Chwała na wysokości Bogu...”.
Roratka: dodatkowa świeca zapalana podczas rorat ozdobiona białą lub niebieską wstążką,
symbolizująca Maryję. Zwyczaj umieszczania jej na ołtarzu pochodzi z czasów Bolesława
Wstydliwego (XIII w.). Wówczas na początku Adwentu przed ołtarzem w katedrze stawali
przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów – król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec,
chłop – i trzymając w dłoniach zapalone świece każdy oznajmiał zebranym: „Jestem gotów na sąd
Boży”.
Wieniec adwentowy: wieniec upleciony z gałązek drzew iglastych ozdobiony czterema
czerwonymi świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Zawiesza się go pod sufitem
w domach i świątyniach lub ustawia w widocznym miejscu. Świece zapala się w kolejne niedziele
Adwentu.
Izajasz: prorok starotestamentowy. Jego imię oznacza „Zbawieniem jest Jahwe” lub
„Jahwe, zbaw!”. Urodził się około 765 r. przed Chr. w szanowanej rodzinie jerozolimskiej.
Wszechstronnie wykształcony, utalentowany pisarz. Bóg powołał go na proroka w 739 r. przed
Chr. Misję tę spełniał przez ponad 40 lat.
Jan Chrzciciel: był synem kapłana Zachariasza i krewnej Matki Bożej - Elżbiety. Jego
narodziny zostały zapowiedziane przez anioła jako wydarzenie nadprzyrodzone, ponieważ rodzice
byli w podeszłym wieku. Był prorokiem, który przygotowywał naród wybrany na przyjście
Mesjasza, głosił bliski sąd Boży, wzywał do pokuty i nawrócenia. Przydomek „Chrzciciel”
nawiązuje do chrztu, którego udzielał nad Jordanem tym, którzy się nawracali i wyznawali swoje
grzechy. Został uwięziony przez Heroda Antypasa - tetrarchę Galilei - którego publicznie
napiętnował za cudzołóstwo i na jego polecenie ścięty w więzieniu.
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