parafii pw. NSPJ w Raciborzu

1

gazetka parafii Podwyższenia Krzyża Św. w
Strzelcach Opolskich
nr 35/2011

11 grudnia 2011

I I I N I ED ZIE LA AD WEN TU
Ewangelia wg św. Jana (J 1,6-8.19-28)
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty
jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś
prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy
nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu
pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani
prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.”
Ówczesnych żydowskich kapłanów i
faryzeuszy można by śmiało porównać z
dzisiejszymi środkami społecznego przekazu:
sensacja za wszelką cenę! Nie są ważne fakty, nie
jest ważna prawda, nie liczą się ewentualne
konsekwencje i następstwa informacji – byle tylko
wytropić jakąś sensację. A jeśli nie da się jej
wytropić, to chociaż spreparować. Chyba właśnie
temu miał służyć krzyżowy ogień pytań, którymi
faryzeusze starali się przyprzeć do muru św. Jana
Chrzciciela. Ale prowokacja i śledztwo nie udało
się. Jan nie dał wciągnąć się w pułapkę. Nie
pomogły ani pochlebne sugestie prorockiej czy
wręcz mesjańskiej godności Jana, ani próby
zastraszenia
nieprawomocnym
charakterem
chrztu, którego udzielał. Gdyby uległ, jego misja
na pewno skończyłaby się oskarżeniem o
uzurpację władzy i wyrokiem skazującym. No i na
nic by się nie zdało jego wołanie o nawrócenie, o
przygotowanie się na przyjęcie Tego, który
przynosi nam zbawienie.
Jana uratowała wtedy pokora i wierność
prawdzie. Za nic nie chciał przywłaszczać sobie
nawet cienia godności prorockiej, która po

prawdzie przysługiwała mu w całej pełni – sam
Jezus stwierdził, że Jan był największym
prorokiem Starego Testamentu, ba, że dotąd
ziemia
nie
nosiła
nikogo
większego
„narodzonego z niewiasty”. Ale Jan był pokorny
i nie chciał przypisywać sobie tego, co było
wyłącznie darem Bożym. Dlatego określił się
mianem głosu, który tylko przekazuje i
potwierdza to, co od dawna było już
zapowiadane. Na tłumach, które darzyły Jana
wielkim autorytetem i szacunkiem, to wyznanie
musiało zrobić niewątpliwie wielkie wrażenie.
Właśnie w taki sposób św. Jan Chrzciciel
wywiązał się ze swego zadania: dał świadectwo,
że wobec Boga i działania Bożego, człowiek,
choćby i najświętszy, niewiele może. Że
człowiek pozostawiony sobie, zamknięty i
zapatrzony w siebie, i zdany tylko na siebie jest
bezsilny. Albowiem nie ma i nie może być
zbawienia bez Bożej pomocy. Zbawienie może
przyjść tylko z zewnątrz, od Boga, a przyszło ono
właśnie przez Jezusa Chrystusa. I tylko przez
Niego!
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PONIEDZIAŁEK – 12.12.2011
7.00 - Za + syna Eugeniusza, ++ Józefa, Jana i Stanisława i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Matyldę Krukiewicz w 3 rocz. śm.
WTOREK – 13.12.2011 – wsp. św. Łucja, dziewicy i męczennicy, Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla męża Henryka.
9.00 - Msza św. w int. chorych.
- Za + Amalię Gruszka, + męża Alfreda, syna Jana, ++ zięciów Józefa, Augusta i
Emanuela i ++ z rodziny Gruszka, Warzecha i Ślisz.
18.00 - Za + Agnieszkę Poloczek, męża Pawła oraz ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Różę i Wilhelma Morawiec, ++ z rodziny Morawiec, Stach, Szatka.
- Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę , + Mariana i dusze w czyśćcu.
ŚRODA – 14.12.2011 – wsp. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 - Za ++ Bogumiłę i Augustyna, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + ojca, teścia, dziadka Władysława w 14 rocz. śm., jego ++ rodziców, teściów i
++ z rodziny
- Za + męża Stanisława Śledź, ++ rodziców Antoninę i Franciszka, ++ rodzeństwo.
CZWARTEK – 15.12.2011
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Iwony.
18.00 - Za + Katarzynę Skrzypczyk, ++ rodziców, + brata i ++ teściów.
- Za + męża Mariana Hamal w 24 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ciotkę
Katarzynę, siostrę Anielę, braci Franciszka i Mariana i ++ z rodziny z obu stron
PIĄTEK – 16.12.2011
7.00 - Za ++ Antoniego, Franciszka i Jana oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 30 rocz. ur. syna Piotra i o błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców Adelajdę i Rainholda Habura, + teścia Karola Piechaczek, ++
dziadków i ++ z pokrewieństwa.
SOBOTA – 17.12.2011
7.00 - Za + Jana, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + Stanisławę Kwaśną w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny Kwaśny i Bartosiak.
- Za + siostrzeńca Andrzeja, siostrę Magdalenę, szwagra Gintra Pawliczek, ++ z
rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu.
NIEDZIELA – IV Adwentu - 18.12.2011
7.00 - Za + Józefa Papież i ++ z rodziny.
8.30 - Za + Piotra Strzałkowskiego w 12 rocz. śm. oraz za ++ z rodz. Strzałkowskich i
Olszewskich.
10.00 - Za + brata Zygmunta w rocz. śm., ++ rodziców Janinę i Dominika, + teścia Jana i ++
dziadków z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
11.15 - Za + mamę Felicję, ojca Józefa, męża Antoniego, brata Marka i siostrę Marię.
- Za + Stanisława Szczepaniak w 5 rocz. śm.
15.00 - Za + męża Teodora, zięcia Waldemara, ++ Łucję i Jerzego, ++ rodziców z obu
stron, rodzeństwo oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
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III NIEDZIELA ADWENTU. Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest Niedzielą
Radości (Gaudete). Kościół kieruje dziś do nas słowa zachęty, abyśmy podjęli trud
przygotowania naszego serca na radosny obchód wielkiej tajemnicy naszego zbawienia. O
godz. 16.00 Nabożeństwo adwentowe. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni
Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin. Serdeczną modlitwą i opieką otoczmy ludzi
biednych, samotnych i bezdomnych.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
We wtorek (13 grudnia) w naszej parafii przeżywamy Dzień Fatimski. Wraz z Maryją
chcemy trwać na modlitwie prosząc o dar miłości i pojednania dla naszych rodzin na
zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
We wtorek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
W środę wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera.
W piątek (16 grudnia) w kościele parafialnym w Dziewkowicach odbędzie się
modlitewne czuwanie adwentowe dla młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce
Opolskie. Zapraszamy młodzież z naszej parafii do udziału w tym spotkaniu.
W sobotę 17 grudnia od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
W sobotę, po Mszy św. wieczornej będzie nauka przed chrzcielna dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta Bożego Narodzenia i w niedzielę po
świętach.
W sobotę od godz. 8.00 rozpoczynamy przedświąteczne sprzątanie kościoła oraz
pomieszczeń przyległych. Zwracamy się z gorącą prośbą o życzliwą pomoc.
W niedzielę o godz. 17.00 w stołówce Ośrodka Opieki Społecznej przy ul. Kard.
Wyszyńskiego odbędzie się Wieczór Wigilijny dla osób samotnych i wiekowych, na
który bardzo serdecznie zapraszamy. Zaproszenia są do odebrania w kancelarii parafialnej.
Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. Do nabycia są: świece
wigilijne, opłatki, kartki świąteczne i dewocjonalia.
W pawilonie handlowym „ Biedronka” przy ul. Gogolińskiej zespół Caritas prowadzi
zbiórkę żywności dla rodzin najbiedniejszych, zbiórka potrwa do wtorku włącznie.
W tym tygodniu rozpoczyna się spowiedź przedświąteczna. Zachęcamy parafian do
owocnego przeżycia Sakramentu Pokuty. Okazja do spowiedzi jest codziennie: rano od
6.30 – 7.30 i wieczorem od 17.00 do 18.30. Prosimy bardzo nie odkładać spowiedzi na
ostatnie dni przed świętami.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary
przeznaczone na potrzeby naszej parafii i diecezji.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego na radosny czas adwentu.

„Najbardziej zmarnowany dzień to taki, kiedy się nie
uśmiechnęliśmy”. N. Chamfort
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GAUDETE IN DOMINO
– RADUJCIE SIĘ W PANU
Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie nazywana niedzielą „Gaudete”.
Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście
„Gaudete in Domino” (czyli „radujcie się w Panu”).
Antyfona ta jest poświadczona już w najstarszych
zachowanych antyfonarzach liturgii rzymskiej z VIII i IX
w. (wówczas antyfona na wejście była refrenem Psalmu
śpiewanego na rozpoczęcie Mszy św.) i została także
zachowana w obecnym Mszale. Niedziela „Gaudete” to
swego rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co
stanowi jednocześnie zaproszenie do radości. Niedziela
„Gaudete” miała większe znaczenie w dawnych czasach,
gdy Adwent miał znacznie silniejszy niż obecnie koloryt
pokutny, co wiązało się z przyjęciem w ramach liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów
z Galii. I tak w Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium
kwiatami. Wolno było to robić jedynie w niedzielę „Gaudete”. Ponadto w niedzielę tę
śpiewano hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających
się świąt Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę „Gaudete”
szczególnie uroczyście. Jak poświadczają źródła z XII i XIII w., papież o północy
sprawował liturgię w bazylice św. Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające
dzisiejszej Godzinie czytań, potem sprawowano uroczystą Mszę św. Papież
przywdziewał ornat koloru różowego.
Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcentuje się raczej pełne
radosnej tęsknoty oczekiwanie, dlatego też nie przywiązuje się już takiej wagi jak kiedyś
do niedzieli „Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umieszczania kwiatów
przy ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia niedziela Adwentu nie stanowi już pod tym
względem wyjątku. Nie praktykuje się też śpiewu „Chwała” w tę niedzielę. Można
natomiast stosować różowy ornat. Chociaż tradycja niedzieli „Gaudete” nie jest już tak
akcentowana jak kiedyś, nie oznacza to że należy ją pomijać. Przeciwnie, jest ona
bardzo cenna i zapominanie o niej byłoby niewątpliwym zubożeniem. Temat radości ze
spodziewanego przyjścia Zbawiciela jest obecny w tekstach liturgicznych tego dnia.
Kolekta tej niedzieli zawiera prośbę, „spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z
radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Również czytania
biblijne we wszystkich trzech cyklach (A-B-C) nawiązują do radości.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Opolskie.
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

