
nr 900

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

29 listopada 2020

Œw. Barbara – dziewica i mêczennica
4 grudnia wspomina-

my Świętą Barbarę –
dziewicę i męczennicę.
Urodziła się na przeło-
mie III i IV wieku w Ni-
komedii, na terenie
obecnej Turcji, i była
córką Dioskura – czło-
wieka bogatego i wpły-

wowego. Barbara słynęła nie tylko z nie-
zwykłej urody, ale również z nieprzecięt-
nego intelektu, dlatego ojciec posłał ją
na nauki, aby zdobyła odpowiednie wy-
kształcenie. Wtedy zetknęła się z chrze-
ścijaństwem. Prowadziła korespondencję
z wielkim filozofem i pisarzem Oryge-
nesem z Aleksandrii i pod jego wpływem
przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości.
Kiedy Barbara stała się orędowniczką
wiary chrześcijańskiej, Dioskur, bojąc się
o swoją pozycję społeczną, zamknął cór-
kę w wieży. Był przekonany, że w taki
sposób złamie jej wiarę w Chrystusa.
Przez pewien czas Barbara była głodzo-
na i straszona – w ten sposób miała zo-
stać zmuszona do wyparcia się wiary.
Kiedy to nie poskutkowało, ojciec do-
niósł na nią do władz prześladujących
wówczas chrześcijan i doprowadził do jej
procesu przed sądem. Sędzia rozkazał
najpierw Barbarę ubiczować, jednak
chłosta wydała się jej jakby muskaniem
pawich piór. W nocy miał ją odwiedzić
anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komu-
nii św. Kiedy sędzia zrozumiał, że kolej-
nymi torturami niczego nie osiągnie,
wydał wyrok, by ściąć Barbarę mieczem.
Wykonawcą tego wyroku miał się stać
ojciec Barbary. Podobno ledwie odłożył

miecz, zginął rażony piorunem. Barbara
poniosła męczeńską śmierć w Nikome-
dii (lub Heliopolis) ok. 305 roku. W oso-
bie św. Barbary mamy obraz kobiety,
poganki, która zdecydowała się zmienić
swoje dotychczasowe życie poprzez
przyjęcie chrześcijaństwa. Broniąc kon-
sekwentnie swojej decyzji osiągnęła
świętość. Pomimo iż w 1969 roku ze
względu na niepewne źródła historycz-
ne, Kościół Katolicki ograniczył kult
świętej Barbary do poziomu kultu lokal-
nego, to męczenniczka do dnia dzisiej-
szego cieszy się wielkim szacunkiem
wśród wiernych. Jako patronkę dobrej
śmierci czczą św. Barbarę przede wszyst-
kim ci, którzy są najbardziej narażeni na
śmierć nagłą i niespodziewaną: górnicy,
hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze,
kamieniarze, więźniowie itp. Polecają się
jej wszyscy, którzy chcą sobie uprosić u
Pana Boga śmierć szczęśliwą. Św. Bar-
bara jest zaliczana do Czternastu Świę-
tych Wspomożycieli, którzy sprawują
stałą opiekę nad światem, czyli do szcze-
gólnych patronów, którzy czuwają nad
proszącymi ich o pomoc.

Święta Barbaro weź nas w opiekę. Pan-
no mężna uproś nam stałą wiarę, aby-
śmy podobnie jak ty mogli świadczyć
przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczegól-
nie nad tymi, którzy pracują w górnic-
twie i wyproś błogosławieństwo Pana
dla ich rodzin oraz ich ciężkiej pracy. W
ostatniej zaś godzinie naszego ziemskie-
go życia wybłagaj nam łaskę zjednocze-
nia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli
przejść do życia wiecznego.

J.Z.

ry materialne na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
  4.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  5.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
żeństwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgiczneji
Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  6.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszo-
piątkową. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci, Homilia: Jezus
rodzi się w moim sercu w każdej Eucharystii. W tej Mszy św. uczestniczą dzieci
przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami.  Wieczorem, o godz. 17.30
odprawimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy
na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszyst-
kich rodzin. Homilia: Liturgia Słowa. Ucho serca „serce słuchające”  Kolekta
w czasie Mszy św.  przeznaczona na biedne rodziny.

  7.W piątek (4.12) obchodzimy wspomnienie św. Barbary patronki górników. Za-
praszamy wszystkich górników wraz z rodzinami na uroczystą Mszę św., którą
odprawimy w ich intencji o godz. 9.00.

  8.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalane-
go Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. modlitwa do MB.

  9.W sobotę (5.12) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

10.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

11. W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, świece
wigilijne „Caritas”-dzieło pomocy biednym dzieciom oraz kartki świąteczne.

12.W czasie Adwentu, w kościele są przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

13.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r.  Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.
W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

14.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komu
nię św. przyjmować na rękę. Komunię św. przyjmujemy przy kapłanie. Osoby, które
pragną przyjąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji. Zgodnie z komunika-
tem, prosimy o zrozumienie i zachowanie w kościele dystansu społecznego 1 osoba
na 15m2 (150  miejsc siedzących), od jutra-30.11-1 osoba na 7m2. Siadamy tylko
w miejscach zaznaczonych białą kartką. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone
restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska
o nasze zdrowie i życie. Spotkania diakonii i grup parafialnych są zawieszone.
Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawi-
rusa i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O godz. 20.00
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania , którzy sprzątali kościół dolny. W przyszłą sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszyst-
kich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie
ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (30 LISTOPADA-06 GRUDNIA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (30.11.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
  7.00 1/za+ojca Franciszka Piekarskiego w 34r.śm.,+mamę Marię ++ z rodziny Piekarskich

2/za + Jerzego Krzoskę
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za zmarłych w listopadzie:

2/za+ Andrzeja Jęcka,Stefana i Tadeusza Ruszkiewiczów,Alka Jęcka,P.Grzybowskiego
3/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów z prośbą o radość życia wiecznego

WTOREK (01.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Helenę i Kazimierza Żurków oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Adelę Pławecką w 7 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Irenę i Jerzego Dworaczków

2/za + męża Jana w 8 r. śm., ++ rodziców z obu stron
3/za + Mariana Pałasz

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (02.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski dla syna To-

masza z ok. 40 r. ur., z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla niego i całej rodziny
2/za + Barbarę Krasowską z ok. 4 r. śm. (od państwa Krasowskich)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za++rodziców: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę,++dziadków: Froń i Wilk

2/za + męża, ojca i dziadka Edwarda Sowę w 2 r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3/do Opatrzności Bożej w intencji Janusza, z prośbą o opiekę, błog. i zdrowie

CZWARTEK (03.12.2020 r.) -  Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.
  7.00 1/dziękczynno-błagalna za wstawien. MB w intencji Dariusza oraz całej rodziny

2/za+kochaną s.Janinę w m-c po śm+jej męża Piotra z prośbą o radość ż. wiecznego
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 1/w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, or

ganistów i pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
2/za + Danutę Degórską

PIĄTEK (04.12.2020 r.) - Wspom. św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji
  7.00 - do Trójcy Przen.w intencji siostry Teresy i jej syna Michała,dziękując za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała , Boże błog., dla nich i całej rodziny
  7.30 - Różaniec
  9.00 - w intencji górników oraz ich rodzin
16.30 - Msza św. szkolna:  za + Rafała Kolasińskiego (od rodziców)

Homilia: Jezus rodzi się w moim sercu każdej Eucharystii
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + męża Waldemara Sobotę oraz ++ Marię i Józefa Marców

Homilia: Liturgia Słowa. Ucho serca- „serce Słuchające”
SOBOTA (05.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów:   oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:  Mateusz  Śliwiński
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Henryka w 4 r. śm. ++ rodziców z obu stron i + brata Jana

2/za + Zygmunta Michalczaka w 1 r. śm.
NIEDZIELA (06.12.2020 r.) - II NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za + ojca Antoniego Komin w 3 r. śm.
  9.30 - w intencji Alicji z ok. 10-tych ur. z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boża opiekę
11.00 - w intencji Ewy i syna Piotra z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za dotych-

czasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog.
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Marii z ok.  85 r. ur., z podziękowaniem za odebrane łaski, pro-
sząc o dar zdrowia i błog. Boże dla całej rodziny

16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za ++ rodziców: Helenę i Władysława Bagniewskich, w kol. r. śm.
20.00 - za + Teresę Nogaj w 1 r. śm. oraz ++ z rodziny: Nogaj, Grządziel i Macek

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (29 listopada 2020)
  1.Od dzisiejszej niedzieli (29.11) rozpoczynamy Adwent - czas pobożnego i ra-

dosnego oczekiwania na przyjście Pana. Dzień ten obchodzimy jako Niedzielę
Trzeźwości. Przy wyjściu z kościoła znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości.
Prosimy o wpisywanie w niej swoich postanowień abstynenckich. Zachęcamy
do przygotowania w naszych domach symboli adwentowych. W Adwencie
od poniedziałku do piątku o 18.00 zapraszamy na roraty wszystkich chętnych
(całe rodziny, dzieci, dziadków, zainteresowanych). Każdego dnia wsłuchamy
się homilię, przybliżającą nam Cud Eucharystii i poznamy świętych, od których
wiele możemy się nauczyć, aby jeszcze bardziej ukochać Mszę Świętą. Dla obec-
nych dzieci, przewidziany jest konkurs roratni „Źródło i szczyt”, z zachowaniem
odpowiedniego dystansu i higieny a także są do odebrania plansze i obrazki ro-
ratnie. Wszystkich uczestniczących w roratach za pomocą naszej strony interne-
towej i oglądających transmisje online, zachęcamy do pobierania i zbierania ob-
razków roratnich w swoich domach. Będą one udostępniane codziennie na stro-
nie parafii. Dla rzetelnych uczestników zarówno uczęszczających do naszego
kościoła jak i dla przeżywających roraty w swoich domach czekają wspaniałe
nagrody. Plansze będzie można złożyć w kościele po zakończeniu Adwentu. Za-
praszamy serdecznie.

  2.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-
towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmentarza.
Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć
ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów. W przyszłą niedzielę (6.12) kolekta
na utrzymanie naszego kościoła. Zaś przy wyjściu z kościoła zbierać będziemy ofia-
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O Adwencie s³ów kilka...

Czterotygodniowy czas Adwentu po-
przedzający Boże Narodzenie stanowi
pierwszy okres w każdym nowym roku
liturgicznym. To czas radosnego i poboż-
nego oczekiwania na przyjście Pana, na
Boże Narodzenie jako wspomnienie
pierwszego przyjścia Chrystusa “i obja-
wienia się Boga-Człowieka oraz na dru-
gie przyjście Chrystusa Pana
na końcu wieków.

Tajemnica Adwentu kryje
się “w samej nazwie.  Termin
"adwent" pochodzi od łaciń-
skiego adventus, co znaczy
"przyjście". Jest podobny do
całego ludzkiego życia, któ-
re jest oczekiwaniem na peł-
ne spotkanie z Bogiem.

W tym roku Adwent rozpo-
czyna się 29 listopada. Okres Adwentu
obejmuje 4 niedziele i dzieli się na dwa
podokresy. W pierwszym okresie, od
początku Adwentu do 16 grudnia, akcent
położony jest na paruzję, czyli ostatecz-
ne przyjście Chrystusa na końcu świata.
Drugi okres, który przypada na ostatni
tydzień (od 17 do 24 grudnia) bezpośred-
nio przygotowuje do narodzenia Chrystu-
sa, przez które Bóg wypełnia wszystkie
obietnice złożone w historii.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują
postacie Starego i Nowego Testamentu,
przez których życie i działalność Bóg
zapowiadał i przygotowywał świat na
przyjście Jego Syna: Maryję, proroka Iza-
jasza oraz Jana Chrzciciela - przygoto-
wującego lud na przyjście Mesjasza,
wzywając do prostowania ścieżek Chry-
stusowi w naszych sercach.

W Adwencie Kościół czci Najświętszą
Maryję Pannę poprzez Mszę świętą,
zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od
pierwszych słów pieśni na wejście: Ro-
rate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie
rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę,
którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożli-

we jest życie na ziemi bez wody, tak nie-
możliwe jest życie i rozwój duchowy bez
łaski. Roraty odprawiane są przed świ-
tem jako znak, że na świecie panowały
ciemności grzechu, zanim przyszedł
Chrystus - Światłość prawdziwa. Eucha-
rystia rozpoczyna się przy zgaszonych
światłach; zapalają się one dopiero pod-
czas uroczystego hymnu "Chwała na

wysokości Bogu". Roraty są
starą polską tradycją, a
wprowadziła je św. Kinga -
żona Bolesława Wstydliwe-
go.

Z odprawianiem Mszy św.
roratnej wiąże się zapalanie
dodatkowej świecy ozdo-
bionej mirtem, nazywanej
roratką. Jest ona symbolem
Najświętszej Maryi Panny,
która niesie ludziom Chry-

stusa - Światłość prawdziwą. W kościo-
łach Świecę Roratną umieszcza się na
prezbiterium obok ołtarza lub przy ołta-
rzu Matki Bożej. Biała lub niebieska ko-
karda, którą jest przepasana roratka,
mówi o niepokalanym poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. Świece i lampio-
ny, które wyrażają czuwanie, są często
używane w liturgii adwentowej. Nawią-
zują one do ewangelicznych przypowie-
ści m.in. o pannach mądrych i głupich.
Światło jest też wyrazem radości z bli-
skiego już przyjścia Chrystusa.

Niech czas Adwentu będzie dla nas cza-
sem większej modlitwy i refleksji, cza-
sem, w którym bardziej niż zazwyczaj
uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg
przychodzi do nas, czeka na nas, przy-
nosi nam swoje dary: zbawienie, miłość,
miłosierdzie i pokój. Otwórzmy nasze
serca na przyjęcie nadchodzącego Zbaw-
cy - Jezusa Chrystusa i przygotujmy Mu
godne  mieszkanie. Boże Narodzenie
będziemy przeżywać na tyle, na ile wła-
ściwe było nasze duchowe przygotowa-
nie w Adwencie. Joasia

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

We wtorek 8 grudnia  w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny o godz 11.30 zaprasza-
my na różaniec a o godz 12.00 w Go-
dzinie Łaski będzie sprawowana Msza
św. w intencjach osób modlących w
Godzinie Łaski oraz o świętość kapła-
nów i osób konsekrowanych.

Godzina Łaski dla świata
8 grudnia o godz. 12.00

Matka Boża objawiając się w Święto
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia
1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w
Montichiari we Włoszech powiedzia-
ła:
„Życzę sobie , aby każdego roku
w dniu 8 grudnia ,w południe ob-
chodzono Godzinę Łaski dla całego
świata. Dzięki modlitwie w tej go-
dzinie ześlę wiele łask dla duszy
i ciała. Będa masowe nawrócenia.
Dusze zatwardziałe i zimne jak mar-
mur poruszone będą łaską Bożą
i znów staną się wierne i miłujące
Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus,
okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli
dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich. Jest moim życzeniem aby
ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może
w tym czasie przyjść do kościoła
niech się modli w domu”.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicz-
nej do Parafian. Pandemia korona-
wirusa zmieniła kolejny raz  funkcjo-
nowanie niemalże całego świata. Skut-
ki tej sytuacji dotkliwie odczuwamy
również my,  ludzie wierzący – człon-
kowie wspólnoty parafialnej. Ograni-
czone możliwości fizycznego uczest-
nictwa w Eucharystii są dla wielu z nas
sytuacją wyjątkową i niespotykaną.
Nie wiemy jak długo będziemy mu-
sieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o
łączność modlitewną i udział we
Mszach Św. za pomocą mediów – jako
Parafialna Rada Ekonomiczna, czuje-
my się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o mate-
rialną sferę funkcjonowania naszej
parafii. W związku z tym, że  prawdo-
podobnie przez najbliższe niedziele
będziemy w sposób ograniczony
wspierać parafię poprzez ofiary skła-
dane podczas Mszy św. – apelujemy o
przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto
parafii. Takie solidarne działanie po-
zwoli naszej parafii przetrwać ten trud-
ny dla wszystkich okres.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzy-
ża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytuł wpłaty: „darowizna na cele kul-
tu religijnego”
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21.11. - O godz.18.00 w kaplicy Św.
Józefa na probostwie została odprawio-
na Msza św. w intencji ks. Dawida z oka-
zji urodzin. Ze względu na kwarantannę
naszych Kapłanów życzenia w imieniu
diakonii i grup parafialnych złożył ks. Le-
szek.

Ks. Leszek odczytał również życzenia
zawarte w laurce przygotowanej przez
Panią Olę.

Wspierajmy ks. Dawida nie tylko od
święta, ale każdego dnia pamiętajmy o
Nim w naszych modlitwach.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.

ODDANIE 33 - ZAPROSZENIE

Na 2 edycję 33 dniowych rekolekcji
poświęcenia swojego serca Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Rekolekcje kierowane
są do wszystkich, którzy jeszcze nie od-
kryli niesamowitej głębi przemian i łask
duchowych, które mogą otrzymać dzię-
ki tym rekolekcjom. Duchowość całko-
witego oddania się Matce Bożej to spraw-
dzona i pewna droga duchowa, która
otrzymała pełne błogosławieństwo Ko-
ścioła. Droga oparta jest na Traktacie o
prawdziwym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny  świętego Ludwika
Marii Grignion de Montfort. Do udzia-
łu zaproszeni są wszyscy, którzy  jeszcze
nie oddali swego życia Maryi, a mają
wielkie pragnienie, a także ci, którzy nie
wiedzą, że Bóg przygotował dla nich nie-
samowitą łaskę przemiany serca poprzez
te rekolekcje.

Rekolekcje rozpoczynają się 29 listo-
pada, a zakończą się 31 grudnia.

1 stycznia 2021r. nastąpi akt oddania
swego serca Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Szczegółowe informacje podane są
na stronie internetowej:

https://www.oddanie33.pl/
Zachęcam wszystkich, którzy czytają to

zaproszenie, aby skorzystali i poinformo-
wali o tych rekolekcjach jak największą
liczbę osób. Ja brałam udział w pierw-
szej edycji i oddałam swoje życie Maryi
13 października w rocznicę objawień fa-
timskich. Ona wlała w moje serce pokój
i zabrała strach. Powierzając Jej każde-
go ranka od nowa swoje życie wiem, że
powierzam się kochającej mnie Mamie,
która nie zostawi swojego dziecka w po-
trzebie. Jest to dla mnie umocnieniem w
tych trudnych dla nas wszystkich cza-
sach. Wiem, że Maryja jest zawsze ze
mną. Jednocześnie proszę, abym nie ode-
szła spod krzyża, gdzie wiernie stoi na-
sza Niebieska Matka. Z Maryją przetrwa-
my wszystko!!! Agnieszka D.

Należę do grupy parafialnej Zespołu
Charytatywnego już kilka lat. Wybra-
łam tę grupę parafialną  by służyć bliź-
nim, którzy są w potrzebie. Jest to mała
grupka, bo liczy tylko cztery osoby za-
angażowane w pomoc innym. W okre-
sie przedświątecznym prowadzimy
sprzedaż kartek świątecznych, świec
,,Caritas” i opłatków. Na Święta Bo-
żego Narodzenia przygotowujemy
paczki świąteczne dla chorych i po-
trzebujących. Dzielimy się też z nimi
opłatkiem i dobrym słowem. Podejmu-
jemy również inne akcje parafialne,
które wyznacza nam Ksiądz Pro-
boszcz. Każde wykonane zadanie
przez naszą grupę sprawia nam wielką
radość, że wspólnymi siłami mogliśmy
pomóc innym. Bardzo chętnie przy-
chodzimy na spotkania w naszej gru-
pie, nawzajem się uzupełniamy w za-
jęciach. Spotykamy się przy herbatce
i wspólnie dzielimy się naszymi do-
świadczeniami, a także spotykamy się
na wspólnej modlitwie. Chętne osoby
pragnące służyć innym zapraszamy do
naszej grupy parafialnej Zespołu Cha-
rytatywnego. Szczęść Boże.

Salomea
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Adwent – cztery tygodnie oczekiwania

Adwent to czas rozpoczynający się czte-
ry tygodnie przed Świętami Bożego Na-
rodzenia – od pierwszych nieszporów
pierwszej niedzieli adwentu aż do 24
grudnia, do Wigilii Bożego Narodzenia.
W tym okresie kapłan zakłada do Mszy
świętej ornat w kolorze fioletowym, sym-
bolizującym czas pokuty i przygotowa-
nia się do jednego z najważniejszych
świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludź-
mi. Na Adwent składają się cztery nie-
dziele adwentowe podczas których zapa-
la się kolejno po jednej świecy na wień-
cu adwentowym. Zapalanie świec ozna-
cza czuwanie i gotowość na przyjście
Chrystusa. Wiąże się to ze słowami Chry-
stusa, który określał siebie mianem
„światłości świata”. W Wigilię Bożego
Narodzenia wszystkie palące się świece
stanowią symbol bliskości przyjścia Je-
zusa. Światło świec w wieńcu oznacza
nadzieję. Zieleń stanowi symbol trwają-
cego życia. Natomiast kształt kręgu sym-
bolizuje wieczność Boga, który nie ma
początku ani końca oraz wieczność życia
Chrystusa.

W pierwszą niedzielę Adwentu zapala-
my Świecę Pokoju. Symbolizuje ona nie-
posłuszeństwo Adama i Ewy oraz boskie
przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa.
W drugą niedzielę zapalamy Świecę Wia-
ry, symbolizującą wiarę patriarchów Na-
rodu Izraelskiego i wdzięczności za dar
Ziemi Obiecanej. Tradycja liturgiczna
wyróżnia Trzecią Niedzielę Adwentu, na-
zywaną Niedzielą Gaudete czyli Nie-
dzielą Radości – stąd też nazwa – Świe-
ca Gaudete. W tym dniu kapłan może
włożyć szaty liturgiczne koloru różowe-
go, oznaczające radość z przyjścia Chry-
stusa i daru odkupienia. Niedziela ta ma
być swoistym oddechem w oczekiwaniu
na Święta.

W czwartą niedzielę zapalamy Świecę
Nadziei, symbolizującą naukę proroków,
którzy głosili przyjście Mesjasza. Adwent

to cztery tygodnie liturgicznego oczeki-
wania na powtórne przyjście Chrystusa.
Jednak, żeby go godnie przeżyć trzeba
poświęcić czas na modlitwę i post. W dzi-
siejszych czasach ciągle gdzieś się spie-
szymy, nie potrafimy poczekać i nerwo-
wo spoglądamy na zegarek. Bóg nato-
miast ma czas. Jego atrybutem jest wiecz-
ność. Bóg się nie spieszy. Bóg czeka…
Czeka na spotkanie z każdym z nas. Ad-
went to czas oczekiwania w ciszy i przy-
gotowania, dlatego warto wziąć udział w
roratach oraz przystąpić do sakramentu
pokuty i pojednania. Przez Adwent przy-
gotowujemy się do Bożego Narodzenia
i przypominamy sobie aż o potrójnym
przyjściu Pana Jezusa. Pierwsze przyjście
dotyczy narodzin Chrystusa w Betlejem,
kiedy przyszedł do ludzi, a obecnie przy-
gotowuje nasze serca, by znalazł w nich
miejsce dla siebie, by nie został wygna-
ny, jak z niejednej betlejemskiej gospo-
dy. Drugie przyjście ma nastąpić na koń-
cu czasów i do niego trzeba się przygo-
towywać przez całe życie. Trzecie przyj-
ście uświadamia nam, że Jezus już dziś
jest pośród nas. Przez konkretne Słowo,
które stało się Ciałem. Można Je usły-
szeć w Biblii, można Go dotknąć na
modlitwie, można Go spotkać w drugim
człowieku. Ale do tego trzeba ciszy. Wte-
dy Bóg odpowiada i mówi. Trzeba tylko
poczekać w milczeniu, aż przyjdzie. Po-
starajmy się, aby każdy adwentowy dzień
krok po kroku zbliżał nas do Boga i aby-
śmy mogli pięknieć duchowo. J.Z.


