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I NIEDZIELA ADWENTU
Słowa Ewangelii według świętego 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”.

CZUWAJCIE!
Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest
wezwanie do czuwania. W zasadzie nie
jest nam ono obce, gdyż współczesny
świat ustawił nas w stan ciągłego
czuwania: na kolejny SMS, kolejny email, kolejną promocję czy superofertę,
której nie możemy przegapić... Choć w
tego typu sprawach warto by było,
abyśmy zredukowali ową „czujność” do
pewnego stopnia, to w sprawach
duchowych często wcale jej nie
posiadamy lub jej poziom jest bardzo
niski. Jezusowe wezwanie do czuwania
jest zaproszeniem do „starania o
wszystko” zarówno na płaszczyźnie

materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi
przecież o to, aby kosztem twardego
stąpania
po
ziemi
wyrobić
w sobie wrażliwość duchową. Tak jak
chrześcijaństwo wzywa do znalezienia
właściwej harmonii pomiędzy duszą
a ciałem, tak też wzywa nas do pełnego
otwarcia się na rzeczywistość wieczną
w naszym tu i teraz.
Panie, naucz nas czujności, która
otwierając nas na Ciebie, pogłębia
nasze zaangażowanie wobec tych,
których postawiłeś na naszej drodze,
a w nas samych rodzi coraz głębsze
zrozumienie wieczności.

P ORZĄDEK M SZY ŚW . 27.11.-3.12.2017 R .
PONIEDZIAŁEK – 04.12.2017 – św. Barbary
7.00 - wolna intencja
18.00 - Do B. Op. przez wst. św. Barbary w int. Górników
- Za † Józefa Stoch (od szwagra Władysława)
WTOREK – 05.12.2017
7.00 - Za † Mirosława, Leszka, Tadeusza i Henryka, d. w c.
18.00 - Za † ojca Romana
- Za †† rodz. Stefanię i Józefa Lenik
ŚRODA – 06.12.2017 – św. Mikołaja
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
- Do B. Op. w int. córki Katarzyny z ok. 25 r. ur. oraz o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do
zdr. dla wnuczki Hanny oraz o zdr. i bł. B. w rodz. Klyszcz, Wyrwoł
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Genowefy z ok. ur. oraz Aleksandry z ok. ur.
- Za † męża i ojca Krzysztofa Choroś w 1 r. śm.
CZWARTEK – 07.12.2017 – św. Ambrożego – I CZWARTEK
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. w int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne
18.00 - Za †† rodz. Jana i Jadwigę Waloszek w kol. rocz. śm.
- Za † Krystynę Sadowską-Graca w 1 r. śm.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 08.12.2017 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
7.00 - Za † Joachima Wacholz, †† rodz. oraz o bł. B. w rodzinie
9.00 - Za † Krystynę Sadowską-Graca w 1 r. śmierci.
15.00 - Godzina Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 - Za † męża Mikołaja, syna Jana Łęgowych, †† Michała, Katarzynę i Marię Łęgowych
- Za † ojca Franciszka Szopa, męża Bernarda, teściów Jana i Klarę Kotyrba, szwagrów Zygmunta
i Huberta, †† z rodz. z obu stron.
SOBOTA – 09.12.2017 – I SOBOTA
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † ojca Edmunda w r. śm., mamę Marię †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. im. oraz za † mamę Walerię z ok. im., ojca Jana,
brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† dziadków z obu str., †† z rodz. Białkowskich i Skórów.

II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12.2017
7.00 - Za † męża Konrada, †† z rodz. z obu str., †† rodzeństwo, †† z rodz. Smolarek
- Za † Aleksandra Gontarz, jego †† rodz. i rodzeństwo
8.30 - Za † mamę Leokadię Kotalę w dniu im.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Beaty i Dariusza z ok. 25 r. śl., a także Katarzyny
i Wojciecha w 1 r. śl., oraz o bł. B. w rodz.
10.00 - Za †† rodz. Mieczysławę i Antoniego Jastrzębskich, †† dziadków z obu str.
11.15 - Za †† rodz. Jadwigę i Jana, teściów Franciszkę i Józefa, †† z pokr. Gajda, Hajda, Kocoń, Wolny
15.00 - Za † Marię Skrzyniarz w k. r. śm., Jadwigę Grochla, †† z rodz. Wieczorków, †† dziadków,
† Kazimierza Dutkiewicza, d. w c.
- Za † męża Wojciecha Szczecińskiego w 17 r. śm., teściową Leokadię, ††dziadków, †† z rodz.
Gugała, Szczeciński

16.00- Nabożeństwo adwentowe

O G Ł O S Z E N IA D US Z P A S TE R S K I E 3-10.12.2017
1. I NIEDZIELA ADWENTU. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy radosny czas Adwentu. Szczególnym akcentem adwentowego
czuwania jest Msza św. roratnia. Tegoroczne Roraty przybliżają nam postać świętego Józefa, wielkiego świadka wiary i stróża
Świętej Rodziny.
 o godz. 16.00 nabożeństwo z błogosławieństwem wieńców adwentowych i lampionów
 w kościele seminaryjnym w Opolu, o godz. 15.30 Ekumeniczna Modlitwa Młodych, na którą zaprasza ks. Biskup Andrzej
Czaja
2. Roraty w naszym kościele 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 i gromadzą się w kaplicy Miłosierdzia Bożego, dorośli przynoszą świece. W okresie
Adwentu nie będzie Mszy św. szkolnej.
3. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. O godz. 18.00 Msza św. Barbórkowa w intencji
górników i ich rodzin oraz emerytowanych górników.
4. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkanie dla uczniów VI kl. przygotowujących się do bierzmowania.
5. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla uczniów II kl. gim. Przygotowującej się do bierzmowania.
6. W środę wspomnienie św. Mikołaja, patrona dzieł miłosierdzia i dyskretnej pomocy, który uczy nas, że więcej szczęścia jest
w dawaniu aniżeli w braniu.
7. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00 Msza św.
za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
8. W piątek 8 grudnia obchodzimy UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. To jedno
z najstarszych świąt maryjnych. Choć dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony w 1854r. prawda ta od
wieków była obecna w Kościele.
 O godz. 6.30 uroczyste Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
 Msze święte z kazaniem o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
 godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Jezusa
Chrystusa na krzyżu.
9. W sobotę:
 o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
 Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
10. W drugą niedzielę Adwentu, tj. 10 grudnia będzie obchodzony w Kościele w Polsce i w placówkach polonijnych już
po raz siedemnasty: Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe
i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
 o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych samolotową pielgrzymką do Włoch
z okazji 50 rocznicy śmierci Św. Ojca Pio. Zapisy na pielgrzymkę w kancelarii parafialnej.
11. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 16 grudnia.
12. W pawilonie handlowym KAUFLAND trwa zbiórka żywności na świąteczną pomoc dla osób ubogich. Zakupioną
żywność składamy do specjalnie przygotowanego i oznaczonego kosza. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne
Bóg zapłać.
13. Zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do nabycia są świece wigilijne, kartki świąteczne,
dewocjonalia i opłatki wigilijne.
14. Parafia Podwyższenia Krzyża, Ośrodek Opieki Społecznej i Zespół Caritas zapraszają na Wigilię dla osób
samotnych i wiekowych, która odbędzie się w niedzielę 17 grudnia o godz. 16.00 w stołówce Ośrodka przy ul.
Kard. Wyszyńskiego. Zaproszenia są do odebrania w kancelarii parafialnej.
15. Najbliższe spotkanie formacyjne dla rodziców i dla dzieci komunijnych odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godz.
19.00. Po spotkaniu będą pobierane miary na strój liturgiczny dla dzieci, które 20 maja 2018 roku przystąpią do
I Komunii św.
16. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i innych instytucji
diecezjalnych. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc kościołowi katolickiemu na
Wschodzie Europy. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy gest
dobroci i życzliwości. Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na radosny czas
adwentowego czuwania.

ADWENT
Adwent, szczególnie polski, był bogaty w zwyczaje
religijne.
Od XII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza
św. ku czci Matki Bożej, zwana roratami. Podczas tej Mszy
pali się dodatkową, niegdyś siódmą, świecę symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda
zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat światła słonecznego, prawdziwej
Światłości, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Świeca Maryjna przybrana w białą wstążkę oznacza też przywilej niepokalanego
poczęcia Maryi, jej czyste, święte i nieskalane życie poświęcone całkowicie Bożemu
Synowi. Polacy bardzo chętnie uczestniczyli w roratach, przed Soborem Watykańskim II w
roratach stanowych w poszczególne niedziele: dla kobiet, panien, mężczyzn
i kawalerów. Wtedy to głoszono specjalne nauki stanowe i wierni przystępowali do
sakramentu pokuty.
Zwykle, w terenie wiejskim, udawano się na roraty pieszo, we wspólnocie, ze
śpiewem. Również cały Adwent starano się przeżywać we wspólnocie nie tylko rodzinnej,
ale też i sąsiedzkiej. Na wsi zbierano się na wspólne przędzenie, darcie pierza, naprawę
ubrania, uprzęży itp. Przy okazji tych spotkań odmawiano modlitwę różańcową, śpiewano
pieśni adwentowe, a także pieśni o tematyce obyczajowej, które przekonywały swoją
treścią o potrzebie życia godnego, zgodnego z Bożymi przykazaniami.
Owe pieśni pouczały, że złe postępowanie jest karane przez Boga lub przez tzw. los, a
życie dobre, pobożne i piękne będzie nagrodzone.
W adwentowe wieczory czytano we wspólnocie rodzinnej i sąsiedzkiej Pismo Święte,
żywoty świętych, podręczniki z duchowości katolickiej, a także z polskiej literatury
klasycznej, jak powieści Sienkiewicza, Kraszewskiego, utwory Mickiewicza i inne.
Młodzież w tym czasie przygotowywała szopki i gwiazdy do chodzenia po kolędzie.
Robiono próby do inscenizacji Herodów lub Jasełek.
Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi uczynkami,
dlatego starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, szczególnie ludziom
starszym i biednym.
Pięknym zwyczajem była na wsi tzw. szara godzina. Pod wieczór, gdy już skończono
codzienne zajęcia gospodarskie, gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, wszyscy domownicy:
dziadkowie, rodzice, dzieci, zbierali się w kuchni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie palono
jeszcze lampy. Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiano się nad nim, nie brakowało
też cichej modlitwy.
Starsi, szczególnie dziadkowie, opowiadali dzieciom, wnukom, jak to było dawniej,
jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też dzieje naszej Ojczyzny.
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