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I I NI ED ZIEL A A D WEN TU
Ewangelia wg św. 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”.
Przychodzi nam dzisiaj świętować drugą
niedzielę Adwentu, tego pięknego czasu
oczekiwania jakim obdarza nas Kościół.
Liturgia Słowa, w którą pragniemy się dzisiaj
wsłuchiwać wyprowadza nas na pustynię,
gdzie rozlega się głos św. Jana Chrzciciela
nawołujący do nawrócenia, przygotowania
drogi Panu, drogi naszego życia. Jednak
pustynia jest takim miejscem szczególnym.
Spróbujmy sobie wyobrazić to miejsce.
Niezliczona ilość piasku, za dnia lejący się żar
z nieba a w nocy przenikliwy chłód. Ale co
najbardziej przerażające, to brak oznak życia,
brak zieleni, martwota, spowodowana przede
wszystkim brakiem wody. Z pewnością
zdecydowana większość z nas nie chciała by
się tam znaleźć. Na pewno jest to też obraz
przeciwstawny
pięknemu
barwnemu
ogrodowi, z niezliczoną ilością kwiatów, gdzie
zieleń, kolor życia odgrywa główną rolę.
Jednak to właśnie tam na pustyni, jak
mówi nam dzisiaj Ewangelista Marek, zostało
skierowane do Jana Chrzciciela Słowo Boże.

Obecnie niestety wiele ludzi żyje na tego
rodzaju pustyniach powodujących w ludzkich
sercach coś co nazywamy życiową pustką,
czy popularnym ostatnio słowem –
bezsensem życia. Ponieważ człowiek zamiast
pielęgnować w swym sercu piękny, barwny
ogród, kwitnący życiem, zamienia go w
pustynię. Ogród ten możemy pielęgnować
jednak tylko za pomocą i współpracując z
Bożą łaską. Tylko podlewając te nasze
pustynne miejsca w sercu Bożą Miłością
będziemy umieli uprawiać piękny ogród
tryskający życiem.
Łacińskie słowo ADVENTUS oznacza:
przybycie, nadejście, zbliżanie się. Ten czas
dany nam przez Kościół uświadamia nas, że
Pan jest już blisko. Bo właściwie każdego
dnia jesteśmy coraz bliżej wieczności, coraz
bliżej spotkania z Bogiem. Nikt z nas nie wie,
kiedy Pan nadejdzie. Jedyne co jest pewne, to,
to że każdy z nas musi być na spotkanie z
Nim przygotowany.

Sprawą Boga jest przychodzenie, a sprawą człowieka jest przygotowanie Mu drogi.
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PONIEDZIAŁEK – 5.12.2011
7.00 - Za ++ Mirosława, Leszka, Henryka i ++ z rodziny Leszczyńskich.
18.00 - Za ++ rodziców Stanisława i Cecylię Kieza, ++ szwagrów Bolesława i Franciszka i za
dusze w cz.
- Za + Zbigniewa Krasowskiego w 30 dniu po śm.
WTOREK – 6.12.2011
7.00 - Za ++ Franca i jego żonę Jadwigę, Augusta z rodziny Smarczyków, ++ z rodziny Welter
i Lipok.
18.00 - Za + męża Mikołaja w dniu imienin, + syna Jana, + Michała, Katarzynę i Marię
Łęgowych, + zięcia Romana, + Lidię Goś - Grinert, ++ Jana i Marię Goś.
ŚRODA – 7.12.2011 – wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Za dusze w cz. c.
18.00 - Za dusze w cz. c.
- Za ++ rodz., ++ teściów, + brata Czesława, szwagra Witolda i + męża Tadeusza i ++ z
pokrew.
CZWARTEK – 8.12.2011 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w rocz. ur. Genowefy i Aleksandry Angielskiej i o błog. Boże
dla całej rodziny.
9.00 - Za parafian i wszystkich czcicieli Matki Bożej Niepokalanej
18.00 - Za + ojca Franciszka Szopa, + teścia Jana Kotyrba, szwagra Huberta Blachnik, ++ z
rodziny Szopa, Kleman, Kotyrba i Michalik.
- Za + ojca i teścia Tadeusza w 1 rocz. śm.
PIĄTEK – 9.12.2011
7.00 - Do B. Op. i MB Uzdrowienia Chorych o łaskę zdrowia dla chorej Krystyny.
18.00 - Za + Edmunda Mróz w rocz. śm., + Marię Mróz, ++ z rodziny i ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. imienin Walerii i Marii oraz za ++ Jana i Bogumiła.
SOBOTA – 10.12.2011
7.00 - Za ++ Gertrudę i Różę, + Mariana i wszystkich ++ z rodziny.
18.00 - Za + Konrada w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + męża Wojciecha Szczecińskiego w 11 rocz. śm., + Leokadię Szczecińską w dniu
imienin, ++ z rodziny Szczecińskich i Gugała, ++ dziadków i babcie z obu stron oraz
dusze w cz.
NIEDZIELA – III Adwentu Gaudete - 11.12.2011
7.00 - Do B. Op., MB Fat i o. Pio... z ok. 65 rocz. ur. Barbary oraz za + matkę Łucję i o błog.
Boże w rodzinie.
8.30 - Za + mamę, teściową i babcię Klarę w 2 rocz. śm. oraz + ojca Franciszka.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Leszka oraz o błog. Boże dla rodziców i siostry
Katarzyny
10.00 - Roczki: Jarosław Majewski.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 66 rocz. ur. Zofii Dziadkowskiej oraz o błog. Boże dla
rodziny
11.15 - Za + Mariana Łuczak
15.00- Za + Marię Skrzyniarz w 6 rocz. śm., ++ teściów, dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
- Za ++ dziadków Wojciecha i Franciszkę, Stanisława i Ewę oraz ++z pokrew.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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II NIEDZIELA ADWENTU. Druga Niedziela Adwentu jest Dniem Modlitwy za
Kościół Katolicki na Wschodzie. Kościół na Wschodzie prześladowany i niszczony w
czasach sowieckich, przeżywa dziś duchowe odrodzenie i potrzebuje naszego duchowego i
materialnego wsparcia.
O godz. 16.00 Nabożeństwo adwentowe, serdecznie zapraszamy.
Przeżywamy święty czas adwentowego czuwania. Zachęcamy do duchowego wysiłku i
owocnego przeżycia Adwentu. Roraty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
(od poniedziałku do piątku) o godz. 18.00.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
We wtorek wspomnienie św. Mikołaja, patrona dzieł miłosierdzia i dyskretnej pomocy.
W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
W czwartek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
W tym dniu swoje święto obchodzą Dzieci Maryi. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. O
godz. 6.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 17.30 nabożeństwo
i odnowienie przyrzeczeń przez Dzieci Maryi.
W piątek o godz. 19.30 Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W sobotę o godz. 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie chłopców ze szkoły
podstawowej pragnących dołączyć do grona ministrantów. Prosimy rodziców, aby
zachęcili swoich synów.
W przyszłą
niedzielę rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o Życie
Chrześcijańskie Rodzin. Serdeczną modlitwą i opieką otoczmy ludzi nieszczęśliwych,
biednych i samotnych.
W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci.
Parafialny Zespół Caritas, Ośrodek Opieki Społecznej i duszpasterze parafii
serdecznie zapraszają na Wigilię dla osób samotnych i wiekowych, która odbędzie się
18 grudnia (w niedzielę) o godz. 17.00, w stołówce OPS przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10.
Zaproszenia są do odebrania w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku.
Zespół Caritas zaprasza do kącika sprzedaży w domu katechetyczny.
Do nabycia są: świece wigilijne kartki świąteczne, opłatki oraz dewocjonalia.
Przedświąteczne Odwiedziny chorych będą w sobotę, 17 grudnia od godz. 8.30.
Parafialny Zespół Caritas organizuje w pawilonie handlowym „Biedronka” przy ul.
Gogolińskiej, zbiórkę żywności na świąteczną pomoc dla najbiedniejszych. Zbiórka
będzie przeprowadzona w dniach od 5 do 13 grudnia br. Prosimy parafian, aby dokonując
zakupów w tym pawilonie pamiętali o biednych i potrzebujących pomocy. Zakupione dary
można będzie składać do specjalnie przygotowanego kosza.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary,
które przeznaczone są na pomoc dla Kościołów Katolickich na Wschodzie.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na radosny czas
adwentowego czuwania.

Głos Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

4

ŚW. B A R B A R A
W 4 grudnia obchodzona jest Barbórka – święto patronalne górników.
Oczywiście najhuczniej obchodzi się Barbórkę na Śląsku i innych zagłębiach
górniczych. Jednak oprócz świeckiego charakteru jest także ten religijny,
związany z patronką górników – św.Barbarą.
Św. Barbara żyła na przełomie III i IV w. Tradycja podaje, że urodziła
się w Nikomedii. Była jedynaczką, na której narodziny rodzice bardzo czekali.
Odznaczała się wielkimi zdolnościami i niespotykaną urodą. Jej ojciec,
Dioskur, był gorliwym poganinem pragnącym uchronić córkę nie tylko przed zgubnym wpływem
zepsutej młodzieży, ale także przed chrześcijaństwem. To był powód, dla którego zbudował
wieżę, w której zamknął swoją córkę. Do Barbary przychodzili najróżniejsi nauczyciele, aby
przekazać jej swoją wiedzę. Był wśród nich chrześcijanin, który zapoznał dziewczynę ze swoją
religią. Po tym uwierzeniu w Chrystusa, Barbara potajemnie przyjęła chrzest z rąk swego
nauczyciela. Postanowiła zarazem, że do śmierci będzie żyć w czystości, dla Jezusa. Niestety nie
zdołała ukryć swej wiary. Dioskur dowiedział się i zaczął prześladować córkę. Ojciec nie mógł
znieść swojej córki i jej nowej religii. Wydał ją Rzymianom jako chrześcijankę. Barbara nie
chciała porzucić swojej, co spowodowało, że torturowano ją, a w końcu skazano na śmierć.
Umarła jako męczennica z rąk własnego ojca. Zabił ją w 306 roku, w czasach prześladowań za
rządów cesarza rzymskiego Maksymiana Dazy. Święta Barbara jest czczona jako święta dziewica
i męczennica. Jest patronką: górników, umierających, budowniczych, a także obok św. Floriana,
strażaków. W tradycji katolickiej przedstawia się ją jako księżniczkę zamkniętą w wieży. Jej
atrybutami są: palma męczeństwa, kielich, czasami wieża. Czasami ma także strusie, lub pawie
jajo, jeden, lub dwa miecze, monstrancję i lwa u stóp.

ŚW. M I K O Ł A J
Czy ktoś w Polsce nie zna świętego Mikołaja? Choć może wydawać się
to absurdem, odpowiedź brzmi twierdząco. Coraz więcej osób, a wśród
naszych milusińskich chyba nawet większość nie wie, kim naprawdę był ten,
który 6 grudnia każdego roku obdarowuje prezentami. W dzisiejszych
czasach święty Mikołaj jest kojarzony z rubasznym czerwononosym
krasnalem z zimnej Laponii. Jego czerwone wdzianko i takaż
charakterystyczna czapka w ogóle nie kojarzą się z godnością biskupią.
Zamiast pastorału, w ręku dzierży worek pełen podarunków i łakoci.
Komercjalizacja i poganizacja życia stworzyły taki właśnie obraz jednego z
najpopularniejszych i najbardziej czczonych niegdyś świętych. Nie jest to
jednak obraz prawdziwy.
Święty Mikołaj, późniejszy biskup Miry urodził się w Patarze w Licji (na terenie dzisiejszej
Turcji) ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy gorąco prosili Boga o
potomstwo. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością. Był także bardzo wrażliwy
na niedolę bliźnich. Duży wpływ na jego wychowanie i duchowość miał jego stryj, biskup Miry, z
rąk którego nasz święty otrzymał święcenia kapłańskie. Jako, że rodzice mieli znaczny majątek,
toteż po ich śmierci nasz święty chętnie dzielił się nim z potrzebującymi. Kiedy został wybrany na
biskupa Miry, zdobył serca wiernych nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także wielką troską
o ich potrzeby materialne. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie
prześladowań, jakie wybuchły za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana nasz święty został uwięziony
(niektóre źródła podają, że został wypędzony). Uwolniony został dopiero na mocy edyktu
mediolańskiego w roku 313. Po długich latach błogosławionych rządów i świątobliwego życia
biskup Mikołaj odszedł po zasłużoną nagrodę do domu Ojca 6 grudnia najprawdopodobniej w
roku 346 (choć niektóre źródła podają przedział między latami 345 a 352).

