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I NIEDZ IELA ADW ENTU
Z Ewangelii Świętego Mateusza (Mt 24, 37-44)
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. albowiem jak w czasie
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do
arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i
pochłonął wszystkich, tak również będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. dwie będą mleć na
żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie, a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,
o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby
włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Ewangelia przypomina dziś: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy
nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał. Czy złodziej ma się zapowiadać? Przecież to
nie leży w jego naturze – on działa z zaskoczenia. Natomiast gospodarz musi być
czujny, aby nie dać się zaskoczyć. Adwent nie jest niespodzianką. Jest jasnym
i konkretnym wezwaniem: „Idźmy z radością na spotkanie Pana”. Te słowa Psalmisty
rozbrzmiewają na progu radosnego, czterotygodniowego okresu porządkowania
sumień i życia, oczekiwania na spotkanie z przychodzącym Bogiem. Jezus sam daje
nam w Ewangelii konkretne wskazówki, jak to uczynić. Adwent brzmi jak wezwanie:
Decyduj tak, żebyś potem nie żałował. Teraz! Dlatego prośmy Boga o pomoc słowami
psalmisty: Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Niech w naszej
drodze adwentowej towarzyszy nam również Najświętsza Maryja Panna, nasza
nadzieja. Wraz z Nią będzie nam łatwiej przygotować się, aby nadejście Pana nie
zastało nas rozproszonych wśród innych spraw, które wobec Jezusa mają niewielkie
znaczenie lub nie mają go wcale.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 02.12.2019
7.00 -Za † Ewalda Bochnia, †† z rodz. z o. s.
18.00 - Za † Elżbietę Pawlar, Marię Widawka, †† z rodz. Widryoski, Marcinek, Pawlar, Kubik i d. w c
-Za † mamę Danutę Kozik w 30 d. p. ś., męża i ojca Bolesława, ich†† rodz., rodzeo, †† z rodz.
WTOREK – 03.12.2019 – św. Franciszka Ksawerego
7.00 - Za †† rodz. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodz. z o. s. i d. w c.
18.00 - Za † Alojzego Chrobak (int. od mieszkaoców z ul. Fabrycznej)
- Do B. Op. p. w MB Fat. w int. Barbary z prośbą o błog. Boże i zdrowie
ŚRODA – 04.12.2019 – św. Barbary
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Barbary Stania
18.00- Msza św. „Barbórkowa” w int. górn. i ich rodz., górn. emeryt., †† górn. i czcicieli św. Barbary
- Za † siostrę Dorotę w 10 r. ś., rodz. Józefa i Helenę i d. w c.
CZWARTEK – 05.12.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00- Za †† Mirosława, Leszka, Tadeusza, Henryka i d. w c.
- Za † ojca Bronisława Wróbel w 1 r. ś. †† z rodz. Wróbel, Polaoski
PIĄTEK – 06.12.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca – św. Mikołaja
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Mikołaja i syna Jana Łęgowych, Michała, Katarzynę i Marię Łęgowych
- Za † Zygmunta Zdobylak w dniu ur.
SOBOTA – 07.12.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca – św. Ambrożego
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za †† rodz. Jana i Jadwigę Waloszek w k. r. ś., †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za †† rodz. Antoniego i Józefę Maślak, braci Władysława, Michała, Józefa, Mieczysława,
siostrę Teresę, bratanicę Barbarę i jej męża Piotra oraz d. w c.
- Za †† Marię i Bolesława Żołna w k. r. ś.
- Za † Stanisława z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
II NIEDZIELA ADWENTU – 08.12.2019– UROCZ. NIEPOK. POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY
7.00 - Za † Mariana Buczak w r. ś., za †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Za † Joachima Wacholz, †† rodz. i rodzeo., bratową oraz o bł. B. w rodz.
- Za †† Marię i Alfreda Wybraniec, ich †† synów oraz †† z rodz. Niepala i Kurpiela
10.00 -ROCZEK: Julia Kapica, Wojciech Kozłowski,
- Za † o. Franciszka, męża Bernarda, teś. Jan i Klarę Kotyrba, szwagr. Huberta i Zygmunta i d. c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. kol. r. ur., † mamę Walerię z ok. im., o. Jana, br.
Bogumiła, ciocię Wandę i †† dziadków z obu str.
- Za † o. i męża Krzysztofa Choroś w 3 r. ś. o bł. B. i zdr. w rodz. i szczęśl. rozw. dla Agaty
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Rolanda z ok. ur.
- Za † Janinę Szubrycht w 1 r. ś.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. I Niedziela Adwentu. Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację
nowego trzyletniego programu duszpasterskiego Eucharystia daje życie. Pierwszy etap będzie
przebiegał pod hasłem: Oto wielka tajemnica wiary.
O godz. 16.00 nabożeostwo adwentowe z błog. wieoców adwentowych, lampionów i opłatków.
2. Dzisiaj w kościele seminaryjnym w Opolu o godz. 16.00 Ekumeniczna Modlitwa Młodych, na
którą zaprasza Biskup Opolski Andrzej Czaja.
3. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy radosny czas Adwentu. Tegoroczne Roraty przybliżają nam
postad Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyoskiego, którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca
2020r.Roraty w naszej parafii będą: rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00. Dzieci przychodzą
na Roraty z lampionami i gromadzą się w kaplicy Miłosierdzia Bożego, dorośli przynoszą świece.
4. We wtorek wspomnienie św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła.
5. W środę przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. O 18.00 Msza św. Barbórkowa
w intencji górników i ich rodzin, emerytowanych górników oraz czcicieli św. Barbary.
6. I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00 Msza św.
w int. kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeostwo eucharystyczne
i modlitwy o powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne. Spowiedź św. od 17.00 do 18.00.
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- Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja Najśw.
Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające i zakooczenie adoracji. Spowiedź św.
od godz. 17.00 do 18.00.W piątek wspomnienie św. Mikołaja, patrona dyskretnej pomocy.
8. I Sobota miesiąca - czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego
Różaoca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W sobotę przypada także wspomnienie św. Ambrożego Biskupa i Doktora Kościoła.
9. W drugą niedzielę Adwentu ( 8 grudnia ) obchodzimy uroczystośd Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny, to jedno z najstarszych świąt Maryjnych.
W niedziele o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
11. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w sobotę 14 grudnia od godz. 8.30.
12. W pawilonie handlowym KAUFLAND trwa zbiórka żywności na świąteczną pomoc dla
osób ubogich i potrzebujących pomocy. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapład.
13. Zapraszamy do kącika sprzedaży w domu katechetycznym, do nabycia są świece wigilijne,
kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki wigilijne a także lampiony i wieoce adwentowe.
14. Parafia Podwyższenia Krzyża, Ośrodek Opieki Społecznej i Zespół Caritas zapraszają na
Wigilię dla osób samotnych i wiekowych, która odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz.
15.00 w stołówce ośrodka przy ul. Kard. Wyszyoskiego 10, zapisy w kancelarii parafialnej.
15. W drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, będzie
obchodzony w Kościele w Polsce i w placówkach polonijnych 20. 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. W przyszłą niedzielę
przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc kościołowi katolickiemu na Wschodzie Europy.

16. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i
inne instytucje diecezjalne. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne
Bóg zapład za każdy gest dobroci i życzliwości. Zwracamy się też z serdeczną prośbą 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.

_______ TWÓJ ADWENT TRWA ________
Pierwszymi Nieszporami I niedzieli adwentu rozpoczyna się kolejny rok liturgiczny.
Wraz z całym Kościołem przez najbliższe cztery tygodnie będziemy przygotowywać się na
spotkanie z przychodzącym do nas Chrystusem. Jest to jednocześnie idealna okazja, aby
na nowo rozpalić w sobie ogień prawdziwej radości z faktu naszego odkupienia.
Słowo "adwent" pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście,
pojawienie się monarchy, króla. W kościele zastosowano je na określenie przyjścia
Chrystusa pomiędzy ludzi. Adwent ma podwójny charakter. Jak czytamy w Ogólnych
normach roku liturgicznego- jest "okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia
Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Jednocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa
kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych
względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania" (nr 39).
Z radosnym oczekiwaniem wiąże się postawa czuwania. Dlatego dobrą praktyką
tego czasu jest uczestniczenie w Mszach św. ku czci Matki Bożej, zwanych Roratami.
Pragniemy w ten sposób wraz z Maryją, która nosiła w swoim łonie Światłość Świata Chrystusa, przygotować nasze serca, by również w nich narodził się zbawiciel. Specjalna
świeca, tzw. roratka, która zapalana jest podczas odprawiania Mszy św. roratnich
symbolizuje obecność Maryi, która jest patronką adwentowego oczekiwania.
Poza tym bardzo wymowne są symbole, jakie towarzyszą adwentowi. Jednym
z nich jest wieniec adwentowy. Cztery świece, jakie zapalamy na wieńcu ukazują nam
prawdę, że każdego dnia jesteśmy bliżej przyjścia na świat Chrystusa, który jest
prawdziwą Światłością świata, i który rozprasza ciemności grzechu. Innym symbolem jest
lampion adwentowy. Jest to symbol naszej postawy gotowości. Podobnie jak
w ewangelicznym opisie o roztropnych panach, które czekały na przyjście swojego
Oblubieńca z lampami w ręku, również i my nie chcemy przespać przyjścia Zbawiciela do
naszego życia. Postawa czuwania najlepiej wyraża się w wypełnianiu postanowień
adwentowych i słuchaniu Słowa Bożego.
Cztery tygodnie adwentu sprawiają, że jest on bardzo intensywnym czasem. Nie
można więc odkładać swoich postanowień na jutro. Właśnie dziś jest ten czas, aby
odrzucić uczynki ciemności i zbliżyć się do prawdziwego światła, jakim jest Chrystus.

