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I NIEDZIELA ADWENTU
Słowa Ewangelii według Św. Łukasza 21,25-28.34-36
Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
«Będą znaki na słoocu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga
narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie
mdled będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeo zagrażających
ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziad zacznie, nabierzcie ducha i
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaostwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzieo nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na
wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąd tego wszystkiego, co ma nastąpid, i stanąd przed Synem Człowieczym».
Oto słowo Paoskie.

W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby osądzić ziemię, mają dziać się znaki na
niebie i ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą
chrześcijanie, którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus
przybędzie tego dnia z wielką mocą i siłą. Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia
Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który stara się żyć w duchu Obietnicy, którą otrzymał
w dniu chrztu świętego. Jeśli w życiu staramy się postępować sprawiedliwie i czynić
dobro oraz mamy ufność w Boże miłosierdzie , to nie musimy się obawiać sądu Bożego.

WYPATRUJĘ, PANIE, TWOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA Z WIELKĄ
CHRZEŚCIJAŃSKĄ NADZIEJĄ. NIE BOJĘ SIĘ NICZEGO, BO TY JESTEŚ
WIEKUISTĄ ŚWIATŁOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ, A JA GRZESZNIKIEM UFNYM W
TWOJĄ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 3 – 9.12.2018
PONIEDZIAŁEK – 03.12.2018 – św. Franciszka Ksawerego
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
17.30 - Roraty - Za †† rodzic. Józefa i Różę Joniec, brata Jerzego, szwagrów Teodora i Jana i d. c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wnuczki Ani o łaskę zdrowia i o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 04.12.2018 – św. Barbary
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
17.30 - Roraty- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Barbary Stania z ok. imienin
- Msza święta „Barbórkowa” w int. górników i ich rodzin oraz emerytowanych górników
ŚRODA – 05.12.2018
7.00 - Za †† Mirosława, Leszka, Tadeusza, Henryka i d. w c.
17.30 - Roraty - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Henryka z ok. 80 r. ur.
- Za † Krystynę Korchut w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 06.12.2018 – św. Mikołaja – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie
17.30 - Roraty - Do B. Op. p. w. MBNP w int. syna Krzysztofa z ok. ur. oraz za † męża Antoniego
- Za † męża Mikołaja, syna Jana Łęgowych, Michała, Katarzynę i Marię Łęgowych
- Za † Zygmunta Zdobylak w dniu ur.
PIĄTEK – 07.12.2018 – św. Ambrożego – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyoców parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.30 - Roraty - Za † matkę Jadwigę i ojca Jana w kol r. śm.
- Za † mamę Weronikę w 25 r. śm., † ojca Antoniego oraz †† z rodziny Patoła i Makowski
SOBOTA – 08.12.2018 – UROCZYSTOŚD NIEPOKAL. POCZ. NMP
7.00 - Za † Joachima Wacholtz, †† rodziców, brata, bratową oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Aleksandra Gontarz z ok. urodzin, za jego †† rodziców i rodzeostwo
9.00 - Za Parafian i czcicieli Matki Bożej Niepokalanej
- Do B. Op. p. w. MBNP w int. Genowefy i Aleksandry Angielskich z ok. ur. oraz za ††
z rodziny Angielskich i Sienkiewiczów
18.00 - Za † ojca Mariana w rocz. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. imienin i urodzin, za † mamę Walerię z ok.
imienin, ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodzin Białkowskich i Skórów
II NIEDZIELA ADWENTU – 09.12.2018
7.00 - Za † Zygmunta Zdobylak (int. od sąsiadów)
8.30 - Za † Łucję Poradę i †† rodzic. Lerh
10.00 - Msza święta za roczne dzieci: Natan Talik,
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z podziękowaniem za udaną operację Hanny i o bł. B i zdrowie dla
niej i dla całej rodziny Wyrwoł i Klyszcz
11.15 - Za † ojca Franciszka Szopa i męża Bernarda, teściów Jana i Klarę Kotyrba, szwagrów
Zygmunta i Huberta i †† z rodz. z obu str.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Franciszka oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Rolanda z ok. 35 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † ojca Edmunda w r. śm., † mamę Marię i †† z rodz.
16.00 - Nabożeostwo adwentowe

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 2 -9 .12.2018
1. I Niedzielą Adwentu.
Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację drugiego roku
dwuletniego programu duszpasterskiego, którego mottem będą słowa: «Duch, który
umacnia miłośd»
O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeostwo z błogosławieostwem wieoców adwentowych.
2. Dzisiaj w kościele seminaryjnym w Opolu, o godz. 16.00 Ekumeniczna Modlitwa Młodych, na
którą zaprasza ks. Biskup Andrzej Czaja.
3. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy radosny czas Adwentu. Tegoroczne Roraty przybliżą nam
Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej i pomogą nam rozpoznad moc i działanie Ducha św.
Roraty w naszej parafii będą : rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.30. Dzieci przychodzą na
Roraty z lampionami i gromadzą się w kaplicy Miłosierdzia Bożego, dorośli przynoszą świece.
Msza św. w sobotni wieczór pozostaje bez zmian, będzie o godz. 18.00.
4. W poniedziałek po Mszy św. roratniej, modlitwy do św. Ojca Pio.
5. We wtorek przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. O godz. 17.30 Msza św.
Barbórkowa w intencji górników i ich rodzin oraz emerytowanych górników.
6. I Czwartek miesiąca, o godz. 7.00 Msza św. w int. kapłanów oraz o nowe powołania do służby
Bożej. Po Mszy św. nabożeostwo eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. od 17.00 do 18.00.
W czwartek wspomnienie św. Mikołaja, patrona dzieł miłosierdzia i dyskretnej pomocy, który uczy
nas, że więcej szczęścia jest w dawaniu, w ofiarowaniu - aniżeli w braniu.
7. I Piątek miesiąca - w naszej parafii to Dzieo Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobroczyoców naszej parafii.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu.
O godz. 17.00 nabożeostwo i zakooczenie adoracji.
Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00.
W czasie adwentu, młodzież przygotowująca się do Bierzmowania uczestniczy
w roratach, z tego względu nie będzie spotkania w piątki o godzinie 19.00.
8. W sobotę 8 grudnia obchodzimy UROCZYSTOŚD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY. To jedno z najstarszych świąt maryjnych. Chod dogmat o Niepokalanym Poczęciu
został ogłoszony w 1854r. prawda ta od wieków była obecna w Kościele.
O godz. 6.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Msza święta z kazaniem o godz.: 7.00 i o godz. 9.00
O godz. 9.00 Msza św. za Parafian i czcicieli Matki Bożej Niepokalanej.
W sobotę ze względu na uroczystośd Niepokalanego Poczęcia NMP nie będzie rorat.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.30 nabożeostwo i odnowienie przyrzeczeo przez wspólnotę Dzieci Maryi.
9. W drugą niedzielę Adwentu, tj.9 grudnia będzie obchodzony w Kościele w Polsce
i w placówkach polonijnych Dzieo 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.
10. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 15 grudnia od godz. 8.30.
11. W pawilonie handlowym KAUFLAND trwa zbiórka żywności na świąteczną pomoc dla osób
ubogich. Wszystkim darczyocom składamy serdeczne Bóg zapład.
12. Zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym. Do nabycia są świece wigilijne,
kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki wigilijne.

13. Parafia Podwyższenia Krzyża, Ośrodek Opieki Społecznej i Zespół Caritas zapraszają na
Wigilię dla osób samotnych i wiekowych, która odbędzie się w środę 19 grudnia o godz.
16.00 w stołówce Ośrodka przy ul. Kard. Wyszyoskiego 10. Zapisy w kancelarii parafialnej.
14. W tym tygodniu zakooczone zostaną prace związane z odnowieniem i odświeżeniem ścian
na chórze kościelnym po montażu nowego okna witrażowego. Przy tej okazji zostaną
odnowione ściany na obydwu klatkach schodowych i zamontowane będą nowe nakładki
antypoślizgowe na schody prowadzące na chór kościoła oraz odnowiony będzie cały
prospekt organowy.
15. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu
i innych instytucji diecezjalnych. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapład za każdy gest dobroci i życzliwości. W przyszłą niedzielę przed
kościołem zbiórka do puszek na pomoc kościołowi katolickiemu na Wschodzie Europy.
Prosimy także o pomoc w zasponsorowaniu adwentowych nagród dla dzieci, biorących udział
w roratach.
Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego na radosny czas
adwentowego czuwania.

-----------------------------------Rozpoczynamy kolejny adwent, czas przygotowania na
spotkanie z Chrystusem. Wielu ludziom kojarzy się on wyłącznie
z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Nasze skojarzenia
potwierdzają zresztą medialne reklamy, wystrój supermarketów
i bazarów, które dźwiękiem kolęd i migotaniem lampek choinkowych
ogłaszają święta nawet na długo przed adwentem. To prawda, że
oczekiwanie adwentowe to oczekiwanie na obchód pamiątki przyjścia
Chrystusa na ziemię w ludzkiej postaci, przyjście, które miało już
miejsce w historii. Ale adwent ma jeszcze inny wymiar. Świadczy
o nim myśl przewodnia sprawowanych liturgii i czytanego Bożego
Słowa. Myśl ta kieruje naszą uwagę na konieczność przygotowania na
powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, przyjście, którego z
nadzieją oczekujemy. Czas Adwentu ma także bogatą i piękna
symbolikę. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce, są Roraty
(nazwa pochodzi od pieśni adwentowej Roratecoeli – Niebiosa, spuście rosę(Iz 43,8) pierwsze
wzmianki o ich celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w. znane są już w całej Polsce. Msza roratnia,
czyli wotywna o Najświętszej Maryi Pannie sprawowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni
rozpraszają jedynie zapalone świece. Roraty to czas, kiedy razem z Maryją oczekujemy
na wybawienie, jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Podczas tej rannej mszy Maryję
symbolizuje specjalna świeca zwana roratką. W tradycji przyjmuje się, że jest ona znakiem Maryi,
która jako jutrzenka zwiastuje „wschodzące słońce” – Jezusa Chrystusa.

MSZA ŚWIĘTA RORATNIA O GODZ. 7.00 I 17.30
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