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II NIEDZIELA ADWENTU
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 1,1-8)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając
przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u
Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym”.

EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się
mało znaczącym na pierwszy rzut oka
zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak
ważne. Zawierają one bardzo głębokie
wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż
człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj.
dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię Jezus
(Jahwe jest zbawieniem) i jest bardzo mocno
zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczywistości. Jest
On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem.
W Nim realizują się w całej obfitości Boże
obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas
zbawić, gdyż ów Jezus jest Synem Bożym. Bóg
wchodzi w historię świata jako całości,
wkraczając jednocześnie w dzieje życia
każdego z nas. To wkroczenie rozpoczyna się

w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny
początek
bierze
w momencie Chrztu Jezusa w Jordanie. To
wtedy w nieco symboliczny sposób dokonało
się zanurzenie grzechów całej ludzkości
w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z
wodami naszego chrztu. W ostateczny sposób
to zwycięstwo dokona się na Krzyżu. To jest
właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg
umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie.

Panie, w Tobie jest początek
i wypełnienie naszego zbawienia.
Niech chrzest, który dał nam nowe
życie, będzie dla nas nieustannie
źródłem naszego chrześcijańskiego
życia.
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PONIEDZIAŁEK – 11.12.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Barbary z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci
z rodz., a także za † matkę Łucję
18.00 - Za † mamę, teściową, babcię Klarę w 8 r. śm., † ojca Franciszka
- Za † Stanisława Maciejczyk, † żonę Zofię, d. w c.
WTOREK – 12.12.2017
7.00 - Za †† dziadków Marię i Tomasza, Annę i Jana, †† z rodz., d. w c.
18.00 - Za † Agnieszkę Poloczek, męża Pawła, †† z rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ryszarda z ok. ur.
ŚRODA – 13.12.2017 – św. Łucji – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za † Marię Gołdyń
9.00 - Za chorych i starszych (z błogosławieństwem lurdzkim)
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Krystyny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Adama z ok. 18 r. ur.
- Za †† Gertrudę i Różę, Mariana, †† z rodz. i pokr.
- Za †† Karola i Witolda w 1 r. śm.
- Za † Alinę Czaus w 30 dz. po śm.
- Za † Alinę Czaus (od sąsiadów z klatki)
CZWARTEK – 14.12.2017 – św. Jana od Krzyża
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † ojca, teścia, dziadka i pradziadka Władysława w 20 r. śm., jego †† rodz., teściów, †† z pokr.
- Za † Jadwigę Bykowską w 30 dz. po śm.
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 15.12.2017
7.00 - wolna intencja
15.00 - Godzina Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Za † Mariana Hamal, †† rodz. z obu str., ciocię Katarzynę, siostrę Anielę, braci Franciszka i Mariana, ††
z rodz.
- Za † Czesława Jeziorskiego
SOBOTA – 16.12.2017 – DZIEŃ PAPIESKI
7.00 - Za †† rodz. Alojzego i Helenę Weis, Teresę Kobek, Ingę i Anetę Weis, †† z rodz. Locher, Weis
18.00 - Za † męża Edmunda Słowińskiego w 4 r. śm., †† z rodz. Rupacz, Słowiński, d. w c.
- Za †† rodz. Adelajdę i Rajnholda Habura, teścia Karola Piechaczek, †† dziadków oraz o bł. B. i zdr. dla
całej rodz.

III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2017 - GAUDETE
7.00 - Za † siostrę Marię, brata Janusza, mamę Stanisławę, ojca Tadeusza, ojczyma Mariana,
†† dziadków Katarzynę i Antoniego
8.30 - Za † męża i ojca Rajnholda z ok. ur.
- Za † Edmunda Ryczel w 1 r. śm.
10.00 - Za † mamę Stanisławę w k. r. śm., ojca Mieczysława, teścia Pawła, dziadków Helenę
i Józefa, †† z rodz. Kwaśny i Bartosiak
- Za † męża Edwarda z ok. ur. oraz o zdr. i bł. B. w rodz.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Piotra z ok. ur. oraz o bł. B. dla żony, syna i rodziców
12.15 - Chrzest: Alicja Żurek
15.00 - Za † Renatę Szumską w 4 r. śm. oraz o bł. B. i zdr. dla wnuka Janka
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 10-17.12.2017
1. II NIEDZIELA ADWENTU. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski Druga Niedziela Adwentu jest
Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne
dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami
i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za
wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
 O godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla
zainteresowanych samolotową pielgrzymką do Włoch z okazji 50 rocznicy śmierci Św. Ojca Pio.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
 O godz. 19.00 spotkanie dla wszystkich uczniów z klasy VII przygotowującej się do bierzmowania.
 O godz. 19.00 spotkanie dla wszystkich uczniów z III klasy gimnazjum przygotowującej się do
bierzmowania.
3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie i próba dla młodzieży przygotowującej Jasełka.
4. W środę (13 grudnia) przypada wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, a także obchodzimy w
naszej parafii Dzień Fatimski. Wraz z Maryją chcemy trwać na modlitwie prosząc dobrego Boga o
pokój dla świata i nawrócenie grzeszników oraz o dar miłości i pojednania dla naszych rodzin.
 Msze św. o godz.: 7.00; 9.00 (z błog. lurdzkim) i o godz. 18.00.
 Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00. Na wieczorne nabożeństwo
prosimy przynieść świece.
5. W czwartek wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
6. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i
śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
 o godz. 19.15 w parafii Rożniątów adwentowe czuwanie modlitewne dla młodzieży ze wszystkich
parafii dekanatu Strzelce Opolskie. O godz. 19.00 wyjazd z parkingu przy plebanii.
7. W sobotę 16 dzień miesiąca, przeżywamy w naszej parafii Dzień Papieski. Po Mszy św. o godz. 7.00
nowenna do św. Jana Pawła II (czytane będą prośby i podziękowania).
 od godz. 8.00 rozpoczynamy przedświąteczne sprzątanie kościoła oraz pomieszczeń przyległych,
zwracamy się z gorącą prośbą o życzliwą pomoc.
 od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta Bożego
Narodzenia i w niedzielę po świętach.
 od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź przedświąteczna.
8. W niedzielę17 grudnia o godz. 16.00 w stołówce OPS-u przy ul. Kard. Wyszyńskiego odbędzie się
Wieczór Wigilijny dla osób samotnych i wiekowych, serdecznie zapraszamy do udziału. Zaproszenia
są do odebrania w kancelarii parafialnej.
9. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na
nabożeństwo adwentowe w niedzielę 17 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
10. Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece wigilijne, kartki
świąteczne, dewocjonalia i opłatki. W dni powszednie opłatki wigilijne są dostępne
w kancelarii.
11. W tym tygodniu rozpoczyna się adwentowa spowiedź przedświąteczna. Okazja do spowiedzi jest
codziennie: rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem od 17.30 do 18.30.
12. 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
Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część
Adwentu.
Liturgia
ostatniego
tygodnia
przygotowującego nas do Świąt bardzo różni się od
liturgii wcześniejszych dni. Szkoda, że tak rzadko
dostrzegamy tę ważną cezurę.
Okres Adwentu podkreśla dwa wymiary oczekiwania: pierwszy, który dotyczy
oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, oraz drugi – przygotowanie na kolejne
w naszym życiu święta, podczas których czcimy Boże Wcielenie.
Od pierwszej niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia włącznie powinniśmy skupiać się
bardziej na pierwszym aspekcie oczekiwania. W liturgii słowa słyszymy wiele czytań
odnoszących się do czasów eschatologicznych, prefacja również podkreśla oczekiwania na
drugie przyjście Zbawiciela.
Wraz z nadejściem 17 grudnia w naszym adwentowym oczekiwaniu bardzo wiele się
zmienia. W czytaniach słyszymy o starotestamentowych zapowiedziach narodzenia
Chrystusa, w Ewangelii z kolei odczytujemy dzień po dniu wszystkie zapisane w Piśmie
Świętym zdarzenia poprzedzające Narodzenie Pańskie: rodowód Jezusa, zapowiedź
narodzenia Jana Chrzciciela, zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbiety, aż do narodzenia
Jana Chrzciciela. Prefacja także podkreśla oczekiwanie na święta narodzenia Zbawiciela.
Można powiedzieć, że można już wyczuć zbliżające się święta.
najbardziej charakterystycznym dla liturgii ostatniego tygodnia Adwentu są tzw.
wielkie antyfony, śpiewane w zreformowanej liturgii w ramach śpiewu przed
Ewangelią (Alleluja).
Nie są bezpośrednimi cytatami z Pisma Świętego, jak bywa zazwyczaj w przypadku
Alleluja. Są tekstami inspirowanymi fragmentami Starego Testamentu,
a pochodzącymi z chrześcijańskiej starożytności. Ich autorstwo tradycja przypisuje św.
Grzegorzowi Wielkiemu (VI-VII w.), a obecny układ powstał już w IX wieku dzięki
Amalariuszowi z Metzu.
Poszczególne antyfony zaczynają się od słów: O Sapientia (O Mądrości), O Adonai
(O Panie), O Radix (Korzeniu), O Clavis (Kluczu Dawida), O Oriens (Wschodzie), O Rex
(Królu), O Emmanuel (Emmanuelu). Pierwsze litery tych antyfon, jeśli spojrzymy od
ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: ero cras – jutro przybędę.
Warto korzystać z tej skarbnicy kościelnej modlitwy, nie tylko wsłuchując się
w antyfony podczas liturgii, gdyż tam występują one w skróconej formie, ale także
korzystając z nich podczas osobistej modlitwy.
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