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28 listopada 2021

Adwent - czas czuwania i oczekiwania
Adwent to czterotygodniowy okres  po-

przedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie, jak równie¿
pierwszy okres w ka¿dym nowym roku
liturgicznym. Wed³ug katechizmu to
czas radosnego oczekiwania na œwiê-
ta Bo¿ego Narodzenia. Jest podob-
ny do ca³ego ludzkiego ¿ycia, któ-
re jest oczekiwaniem na pe³ne spo-
tkanie z Bogiem. Termin "adwent"
pochodzi od ³aciñskiego adventus -
przyjœcie, nadejœcie, zbli¿anie siê.
Dla staro¿ytnych Rzymian s³owo to
oznacza³o oficjalny przyjazd cezara. Dla
chrzeœcijan to radosny czas przygotowa-
nia na przyjœcie Pana.

Dziêki zapiskom œw. Hilarego wiemy, ¿e
Adwent by³ obchodzony ju¿ w IV wieku.
Pierwsz¹ zaœ wzmiankê historyczn¹ o Ad-
wencie spotykamy w jednym z dekretów
synodu, odbytego w Saragossie (Hiszpa-
nia) w 380 roku. Adwent pocz¹tkowo mia³
charakter pokutny. Dopiero od V wieku
okres Adwentu traktowano jako przygo-
towanie wiernych do œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Adwent obejmuje cztery kolejne
niedziele i dzieli siê na dwie czêœci. Pierw-
sza - trwaj¹ca do 16 grudnia w³¹cznie -
kieruje nasze myœli ku oczekiwaniu na
powtórne przyjœcie Chrystusa, natomiast
dni od 17 do 24 grudnia s¹ bezpoœrednim
przygotowaniem do uroczystoœci Narodze-
nia Pañskiego. Co roku liczba dni Adwen-
tu jest inna. W liturgii adwentowej obo-
wi¹zuje fioletowy kolor szat liturgicznych.
Symbolizuje on walkê miêdzy duchem a
cia³em, jako barwa powsta³a ze zmiesza-
nia b³êkitu i czerwieni, które odpowiednio
wyra¿aj¹ to, co duchowe i cielesne.

W Adwencie Koœció³ czci Najœwiêtsz¹

Maryjê Pannê poprzez Mszê Œwiêt¹,
zwan¹ Roratami. Nazwa „roraty” pocho-

dzi od pieœni na wejœcie, rozpoczyna-
j¹cej siê od s³ów Rorate coeli, desu-
per... (Niebiosa spuœæcie rosê...). Rosa
z nieba wyobra¿a ³askê, któr¹ przy-
niós³ Zbawiciel. Roraty odprawiane
s¹ przed œwitem jako znak, ¿e na
œwiecie panowa³y ciemnoœci grze-
chu, zanim przyszed³ Chrystus -

Œwiat³oœæ prawdziwa. Eucharystia
rozpoczyna siê przy zgaszonych œwia-

t³ach - zapalaj¹ siê one dopiero podczas
uroczystego hymnu "Chwa³a na wysoko-
œci Bogu". Roraty s¹ star¹ polsk¹ tradycj¹,
a wprowadzi³a je œw. Kinga. Z odprawia-
niem Mszy œw. roratnej wi¹¿e siê zapala-
nie dodatkowej œwiecy ozdobionej mirtem,
nazywanej roratk¹. Jest ona symbolem Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, która niesie lu-
dziom Chrystusa. Bia³a lub niebieska ko-
karda, któr¹ jest przepasana roratka, mówi
o niepokalanym poczêciu Najœwiêtszej
Maryi Panny.

W pierwsz¹ niedzielê Adwentu w na-
szych domach i koœcio³ach pojawiaj¹ siê
wieñce adwentowe, w których umieszcza
siê cztery œwiece. S¹ one symbolem œwia-
t³a podarowanego œwiatu przez narodziny
Jezusa w noc Bo¿ego Narodzenia. Co nie-
dzielê zapala siê kolejn¹ œwiecê. Okr¹g³y
kszta³t wieñca adwentowego rozumiany
jest jako  symbol okrêgu Ziemi, wieczno-
œci oraz symbol Boga.

Niech Czas Adwentu bêdzie dla nas cza-
sem wiêkszej modlitwy i refleksji, czasem,
w którym uczynimy jakieœ postanowienie
adwentowe, czasem, który przybli¿y ka¿-
dego z nas do Chrystusa.   Joasia
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  4.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r. Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje
mszalne o godz. 18.00, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

  5.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  6.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  7.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O godz.

18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji nowych powo³añ i s³u¿by liturgicznej: lektorów,
ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowa-
nia, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
¿eñstwo. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. Nadzwyczajni Szafa-
rze Komunii œw. maj¹ spotkanie w kaplicy œw. Józefa o godz. 18.45.

  8.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.
Homilia: Uczymy siê oczekiwaæ na przyjœcie Pana. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ
œw. dla dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii
wraz z rodzicami. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana
Jezusa. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel wierz¹-
cych. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do MB.

10.W sobotê (4.12) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezê w pi¹tek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.W sobotê (4.12) obchodzimy wspomnienie œw. Barbary patronki górników. Za-
praszamy wszystkich górników wraz z rodzinami na uroczyst¹ Mszê œw., któr¹
odprawimy w ich intencji o godz. 9.00.

13.W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

14.W niedziele, po Mszy œw., w salce nr 1  mo¿na nabyæ op³atki, lampiony, œwiece wigilijne
„Caritas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne. Odstêp 2,5 m.

15.Po konsultacjach z rad¹ duszpastersk¹ i kap³anami a tak¿e maj¹c na uwadze dynamiczn¹
sytuacjê zwi¹zan¹ z koronawirusem, pragniemy w tym roku podtrzymaæ formê „Mszy
œw. Kolêdowych” po³¹czonych z modlitw¹ za rodziny i indywidualnym b³ogos³awieñ-
stwem kap³añskim. Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdowych” rozpoczniemy w okresie
Bo¿ego Narodzenia. Wy³¹cznie dla „Nowych” mieszkañców naszego Osiedla/Parafii bêdzie
mo¿liwoœæ skorzystania z tradycyjnych odwiedzin kolêdowych: w pi¹tki i soboty ad-
wentu, aby poœwiêciæ i pob³ogos³awiæ nowe lub wyremontowane mieszkania. W tych
przypadkach, prosimy o indywidualne zapisanie siê w kancelarii parafialnej.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (29 LISTOPAD -05 GRUDZIEÑ 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (29.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Mariê Wa³ach w kol. r. œm.

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + Barbarê Seweryn w 1 r. œm.,
3/w intencji córki Joanny w dniu ur., dziêkuj¹c Panu Bogu za dar ¿ycia,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie
4/za + Reginê Ciongwa (od s¹siadów z ul. Mieszka I 1)

WTOREK (30.11.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. ANDRZEJA APOSTO£A
  7.00 1/za ++ Helenê i Piotra Markiewiczów, z proœb¹ o radoœæ nieba

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za zmar³ych w listopadzie:

2/za + mê¿a Andrzeja Jêcka w 2 r. œm. oraz ++ Stefana i Tadeusza Ruszkiewiczów
3/za ++ Gertrudê i Ewalda Pakoszów
4/ w intencji Kazimierza Pytlowany z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i wstaw. œw. Józefa

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (01.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Edwarda we wspom. ur., ++ jego braci: Stanis³awa i Mariana

oraz ++ rodziców z obu stron
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Adelê P³aweck¹ w 8 r. œm.

2/za + Mariê Sablikz proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/za ++ rodziców: Annê i Ludwika Nakoniecznych oraz ++ z rodzin: Nako-

niecznych, Ludowieckich i Poledników z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
4/intencja wolna

CZWARTEK (02.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Barbarê Krasowsk¹ w 5 r. œm.

2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-
stianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Brac-
twa Adoracji oraz ich rodzin

3/za + Józefa Grabowskiego z proœb¹ o ¿ycie wieczne
PI¥TEK (03.12.2021 r.) - Wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego prezb.     
  7.00 1/za + mê¿a i ojca Henryka w 5 r. œm., ++ rodziców z obu stron, z proœb¹

o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Mariannê Staroñsk¹

3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: za + Danutê Degórsk¹ z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

Homilia: Uczymy siê oczekiwaæ na przyjœcie Pana
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 - do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel wierz¹cych
SOBOTA (04.12.2021 r.) - Wspom. œw. Barbary, dz. i mêcz., patronki archidiecezji
   6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata
3/za + mê¿a Andrzeja Jêcka oraz + Stefana Ruszkiewicza

  9.00 - w intencji górników oraz ich rodzin
16.00 - Msza œw. Chrztów: Kiwak Pola, Urbañczyk Bruno, Banasik Hanna

oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Elzê Gruszka w 45 r. œm., z proœb¹ o radoœæ zycia wiecznego
NIEDZIELA (05.12.2021 r.) - II NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 - za + Antoniego Komin w kol. r. œm., ++ rodziców z obu stron, ++ jego rodzeñstwo
  9.30 - w intencji Ewy i syna Piotra z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie
11.00 - w intencji Kamila Lange w 8 r. ur. oraz jego siostry Dominiki w 5 r. ur.,

z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze zdrowie i Bo¿e b³og.
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Danuty z okazji 86 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia, z proœb¹ o Bo¿e
b³og., ³askê wiary i zdrowie dla solenizantki i rodziny

16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - za ++ Tadeusza i jego córkê Renatê w 1 r. œm.
20.00 - za ++ rodziców: Renatê i Zygmunta Michalczak

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (28 listopada 2021)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu

o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku.
  2.Od dzisiejszej niedzieli (28.11) rozpoczynamy Adwent - czas pobo¿nego i radosnego

oczekiwania na przyjœcie Pana. Dzisiejszy dzieñ obchodzimy jako Niedzielê TrzeŸwoœci.
W zakrystii znajduje siê Parafialna Ksiêga TrzeŸwoœci. Prosimy o wpisywanie w niej
swoich postanowieñ abstynenckich. Zachêcamy do przygotowania w naszych domach
symboli adwentowych: wieñca, kalendarza, lampionów. Dzieci wraz z rodzicami
i lampionami zapraszamy na tegoroczne roraty. Bêdziemy siê spotykaæ w bezpiecznej
odleg³oœci od poniedzia³ku (29.11) do pi¹tku, przez ca³y adwent o godz.18.00 w naszym
koœciele. Doros³ych zaœ i m³odzie¿ zapraszamy na roraty w soboty o godz. 7.00.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê cmentarza. Co-
dziennie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹ z³o¿yæ ofiarê
i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów. W przysz³¹ niedzielê (5.12) kolekta na utrzyma-
nie naszego koœcio³a. Zaœ przy wyjœciu z koœcio³a zbieraæ bêdziemy ofiary materialne na
Fundusz Pomocy Koœcio³owi na Wschodzie.
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Pierwsza niedziela adwentu

„Czuwajcie wiêc i módlcie
siê w ka¿dym czasie, aby-
œcie mogli unikn¹æ tego
wszystkiego, co ma nast¹-
piæ, i stan¹æ przed Synem
Cz³owieczym”  (£k 21,36)

Niedziela 28 listopada rozpoczyna te-
goroczny Adwent. Pierwsza niedziela
Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok
liturgiczny w Koœciele. Tegorocznym Ad-
wentem rozpoczynamy liturgiczny rok C.

Na wieñcu Adwentowym zapalamy
pierwsz¹ œwiecê zwan¹ „Œwiec¹ Proro-
ka” (Œwieca Nadziei) - zapalana w I Nie-
dzielê Adwentu symbolizuje proroków,
którzy zapowiedzieli przyjœcie Mesjasza.

Liturgia I Niedzieli Adwentu przypomi-
na nam o obietnicy powtórnego przyjœcia
Pana Jezusa. Œwiêty Pawe³ poucza, ¿e na-
dejdzie On wraz ze wszystkimi œwiêty-
mi. St¹d zachêta: „stawajcie siê coraz do-
skonalszymi”. Niech nasze serca  bê-
d¹  „nienaganne  w œwiêtoœci wobec
Boga”.

Z kolei dzisiejsza Ewangelia rysuje
przed nami napawaj¹ce trwog¹ chwile
koñca œwiata. Wprowadza nas w oczeki-
wanie na powtórne przyjœcie Chrystusa
– paruzjê – objawiaj¹c nam nieco infor-
macji o znakach, które bêd¹ j¹ poprze-
dzaæ oraz wyjaœniaj¹c, jak siê wobec niej
zachowaæ i jak siê przygotowaæ. Powtór-
nemu przyjœciu bêd¹ towarzyszyæ znaki
na s³oñcu, ksiê¿ycu i gwiazdach, które
wywo³aj¹ „trwogê narodów”. Jednak te
wizje nie powinny nas odstraszaæ. Prze-
ciwnie, powinny nas zachêciæ do czuj-
noœci na przyjœcie Chrystusa. Jezus
mówi: „nabierzcie ducha i podnieœcie
g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze odku-
pienie”.

Powtórne przyjœcie Jezusa to wype³nie-
nie danej nam obietnicy, dope³nienie od-
kupienia. Bóg nas kocha, jest mi³osier-

RORATY DLA DZIECI:
od poniedzia³ku do pi¹tku
o godz. 18.00.
RORATY DLA DOROS£YCH
I M£ODZIE¯Y:
w soboty o godz. 7.00

Parafia- czym jest w istocie?
Parafia w tekstach œw. Paw³a czêsto

okreœlana jest jako koœció³ domowy, a
nawet jako dom. Parafia od pocz¹tku by³a
odpowiedzi¹ na szczególn¹ potrzebê
duszpastersk¹, aby Ludowi Bo¿emu
przybli¿yæ Ewangeliê przez g³oszenie
S³owa Bo¿ego oraz celebracjê sakramen-
tów.

Koœció³ zatem jest dziœ wezwany przede
wszystkim do tego, by wspólnoty chrze-
œcijañskie w coraz wiêkszym stopniu
umo¿liwia³y innym prawdziwe i g³êbo-
kie spotkanie z Chrystusem.

Parafia jest znakiem sta³ej obecnoœci
Zmartwychwsta³ego Pana poœród Ludu
Bo¿ego.

Z dokumentów Soboru Watykañskiego
II  dowiadujemy siê, ¿e duszpasterstwo
powinno byæ prowadzone w duchu mi-
syjnym; Œwiêty Jan Pawe³ II podkreœla³,
¿e "parafia musi zostaæ udoskonalona w
wielu formach, lecz posiada pierwszo-
rzêdne znaczenie w widzianych struktu-
rach Koœcio³a". Papie¿ Benedykt XVI
natomiast pisa³, ¿e" parafia jest latarni¹,
która promieniuje œwiat³em wiary, a tym
samym spe³nia najg³êbsze i najprawdziw-
sze pragnienia serca cz³owieka, nadaj¹c
sens i nadziejê w ¿yciu rodzin".

Dobry Bo¿e spraw, by nasz koœció³
parafialny sta³ siê prawdziwie domem
dla ka¿dego z nas. Amen.   Agata

ny. Zatem oczekujmy Pana z odwag¹ i
nadziej¹. Wype³niajmy przykazania dane
nam przez Boga, a bêdziemy gotowi na
spotkanie  z Nim, kiedy przyjdzie z ca³¹
swoj¹  moc¹ i chwa³¹. Joasia
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Pamiêtajmy w koœciele o dystansie spo³ecznym, maseczkach i dezynfekcji r¹k.
Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie i pomoc w zacho-
waniu wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dolnym ozna-
czone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do
ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii ape-
lujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na
konto parafii.  Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia
Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej
ofiary za poœrednictwem systemu wp³at internetowych znajduj¹cej siê na
stronie internetowej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego dolnego koœcio³a.

pe³niaj¹c poñczochy coraz bardziej dro-
gimi prezentami. W biurach wielu firm,
pracownicy wyposa¿eni przez pracodaw-
ców w czerwone czapeczki, racz¹ siê
szampanem i wrêczaj¹ prezenty- to mi-
ko³ajki.

Oderwanie od pierwowzoru i zak³ama-
nie prawdziwej historii œw. Miko³aja po-
zwala nam wróciæ do korzeni i przypo-
mnieæ, ¿e jest to œwiêty Koœcio³a.

Pierwotnie w dniu jego œwiêta obdaro-
wywano siê skromnymi prezentami, jab³-
kami, z³oconymi orzechami, piernikami,
czy krzy¿ykami. Te skromne prezenty nie
przypominaj¹ ju¿ dzisiejszych ale  idea
obdarowywania potrzebuj¹cych jest kon-
tynuowana chocia¿by w tak szczytnym
dziele jak Szlachetna Paczka.

Dobrze, ¿e Miko³aj wraca w swojej
prawdziwej postaci, jako dobroczyñca.
Przypomnieæ wypada³o, by jak to siê za-
czê³o, kiedy to Miko³aj przejêty losem
trzech córek swojego s¹siada, który po-
pad³ w ubóstwo i nie móg³ zebraæ dla nich
posagu, postanowi³  sprzedaæ je do domu
publicznego. Zatroskany Miko³aj wyko-
rzystywa³, ka¿d¹ okazjê aby podrzuciæ
pieni¹dze pozwalaj¹ce zebraæ sumy po-
sagowe.

Jeszcze na pocz¹tku XX w. istnia³a
„Skrzynka œw. Miko³aja”, za³o¿ona z in-

spiracji Piotra Skargi, na posagi dla ubo-
gich panien.

Dzisiaj pomyœlmy o Miko³aju, tym
prawdziwym a nie o akwizytorze rzeczy
zupe³nie niekoniecznych.

Najwiêksze sanktuarium w Polsce mie-
œci siê w Pierœæcu, niedaleko Skoczowa,
mo¿e któregoœ dnia drogi czytelniku tam
zawitasz? Beder

Nale¿y przyj¹æ Bibliê jako S³owo
Bo¿e. OdnaleŸæ w Biblii ¿ywego
Boga, a Ods³oni siê nam œwiat Boga.

Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci,
którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i wy-
pe³niaj¹ je. (£k. 8,21)

Biblia mówi o duchowych pokar-
mach dla cz³owieka:
S³owo Bo¿e,
Eucharystia,
Pan Jezus mówi „Moim pokarmem
jest pe³nienie woli Ojca.

S³owo Bo¿e p³yn¹ce z Serca Jezuso-
wego jest dla wszystkich wierz¹cych
pokarmem na ¿ycie wieczne.
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Rok liturgiczny
i jego znaczenie dla Ewangelizacji

Jak zwykle w Pierwsz¹ Niedzielê Ad-
wentu rozpoczyna siê Rok Liturgiczny.
W ramach trzyletniego programu dusz-
pasterskiego „Eucharystia daje ¿ycie”
rozpoczyna siê program „POS£ANI W
POKOJU CHRYSTUSA”.

Na Rok Liturgiczny sk³adaj¹ siê miê-
dzy innymi: Adwent, okres Bo¿ego Na-
rodzenia, Wielki Post, okres wielkanoc-
ny. Jest on tak u³o¿ony, by umo¿liwia³
œwiêtowanie ca³ego ¿ycia Chrystusa - ta-
jemnicy jego ziemskiej dzia³alnoœci,
mêki, œmierci i zmartwychwstania, czyli
ca³ej historii zbawienia.

Najwa¿niejszymi w Roku Liturgicznym
s¹ niedziele. Œwiêty Jan Pawe³ II w Li-
œcie apostolskim Dies Domini napisa³:
„Œwiêtowanie niedzieli [...] pozostaje
kluczowym elementem chrzeœcijañskiej
to¿samoœci”. „Praktyka ta powinna byæ
odbierana nie tylko jako nakaz, ale przede
wszystkim jako potrzeba wpisana w sam¹
istotê chrzeœcijañskiej egzystencji. [...]
ka¿dy chrzeœcijanin musi sobie uœwiado-
miæ, ¿e nie mo¿e ¿yæ wiar¹ i w pe³ni
uczestniczyæ w ¿yciu chrzeœcijañskiej
wspólnoty, jeœli nie bierze regularnie
udzia³u w niedzielnym zgromadzeniu
eucharystycznym”.

W programie duszpasterskim wiele
uwagi poœwiêcono pog³êbianiu rozumie-
nia œwi¹tecznego charakteru niedzieli
jako „Dnia Pana i Koœcio³a”. Œwiêtowa-
nia niedzieli nie powinno ograniczaæ siê
jedynie do udzia³u w Eucharystii. Powi-
nien to byæ czas spotkania z rodzin¹,
bli¿sz¹ i dalsz¹, z przyjació³mi, ale rów-
nie¿ do pog³êbiania wiary np. przez
udzia³ w uroczystych nieszporach czy
nabo¿eñstwach. Mo¿e to byæ czas dla
ciekawych form katechezy, koncertów,
wieczorów uwielbienia, spotkañ ewange-
lizacyjnych dla rodzin. Wa¿n¹ pozycj¹
mo¿e byæ poœwiêcenie czasu dla s³u¿by
charytatywnej i ró¿nych form dzielenia

siê Ewangeli¹.
Wierni gromadz¹cy siê w niedziele w

œwi¹tyni s¹ powo³ani, by w codziennym
¿yciu byæ ewangelizatorami i œwiadka-
mi. (z „Zeszytu teologiczno-pastoralnego”

Sekretariatu Komisji Duszpasterskiej Konferencji

Episkopatu Polski)    D.M.

Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa” (1)
Eucharystyczny styl ¿ycia
Eucharystia jest to dar dany cz³owieko-

wi, który jest w drodze. Aby w pe³ni z
tego daru skorzystaæ, niezbêdne jest
„czynne, pe³ne i owocne uczestnictwo
ca³ego Ludu Bo¿ego w celebracji eucha-
rystycznej” (Sobór Watykañski II).

Abp Wiktor Skworc, przewodnicz¹ce-
go Komisji Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski, podczas prezentacji
programu duszpasterskiego stwierdzi³:
„Eucharystia ma zmieniaæ nasze ¿ycie,
mamy przyj¹æ eucharystyczny styl
¿ycia, czyli kierowaæ siê mi³oœci¹. […]
Pamiêtajmy, ¿e w ka¿d¹ niedzielê, w
czasie Mszy œw. Chrystus g³osi nam
swoje s³owo. Jeœli weŸmiemy je sobie
do serca, to bêdziemy inaczej prze¿y-
wali swoje ¿ycie. Eucharystia jako
ofiara Jezusa Chrystusa uczy nas
ofiarnoœci i mi³oœci. Dziêki mocy Eu-
charystii mo¿emy naœladowaæ Jezusa
Chrystusa”.

Ka¿da celebracja eucharystyczna koñ-
czy siê rozes³aniem. Œwiêty Jan Pawe³ II
w liœcie apostolskim przypomina: „Ro-
zes³anie po Mszy œw. to nakaz, który
pobudza ka¿dego chrzeœcijanina do
zaanga¿owania w szerzenie Ewangelii
i o¿ywianie spo³eczeñstwa duchem
chrzeœcijañskim”.

Spotkanie z Chrystusem jest talentem,
którego nie wolno zakopaæ, ale który
przez s³owa i czyny ma przynosiæ owoc.

    D.M.

Ma³e sprostowanie - W 943 numerze
gazetki „Byæ bli¿ej” z 14.11. 2021 r. w
migawkach ukaza³a siê informacja nt.
¯ycia i pos³ugi ks. prof. dr hab. Józefa
Niesyto dotycz¹ca miêdzy innymi jego
profesji jako lekarza chirurgi plastycznej.
Ks. Józef ze wzglêdu na wyjazd na Ma-
dagaskar odby³ specjalne przygotowanie
medyczne, aby s³u¿yæ potrzebuj¹cym w
nadzwyczajnych warunkach. Jeœli chodzi
o chirurgiê plastyczn¹, to osobiste zain-
teresowanie ksiêdza Józefa. I w³aœnie w
tej dziedzinie wiele nauczy³ siê odbywa-
j¹c sta¿ w Szpitalu Barlickiego i Pasteu-
ra w £odzi, a zdobyte umiejêtnoœci prak-
tyczne zastosowa³ w pos³udze w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym OMI w
Obrze i na Madagaskarze w diecezji To-
amasina. Za podanie b³êdnej informacji
bardzo przepraszam ks. Profesora Józe-
fa oraz wszystkich czytelników.

16.11. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
przygotowa³ modlitwê zatytu³owan¹:
„Uœmiechnij siê” w formie zawierzenia
osób, które wymienialiœmy z imienia.
Wypowiadaj¹c imiona mieliœmy przywo-
³aæ w pamiêci twarze i gesty tych osób.

17.11. - O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê comiesiêczne spotkanie grupy
KIK. Tematem spotkania by³y „Czarno-
górskie klimaty” - prelekcja multimedial-
na dr A. Winiarskiego, ilustrowana prze-
Ÿroczami z pielgrzymki do Czarnogóry.
Na pocz¹tku prelegent omówi³ sytuacjê
geopolityczn¹ Czarnogóry i krótko scha-
rakteryzowa³ jej historiê. Nastêpnie omó-
wi³ zwiedzane obiekty sakralne, g³ównie
koœcio³y i katedry katolickie oraz œwi¹-
tynie i klasztory prawos³awne. Podziwia-
liœmy piêkno przyrody tego ba³kañskie-
go kraju.         AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii 19.11. - O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji czcicieli Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Podczas homilii nt.
„W Eucharystii Chrystus daje nam to
samo Cia³o, które wyda³ za nas na Krzy-
¿u” ks. Dawid Majka podkreœli³, abyœmy
uwra¿liwiali siê na ¿yw¹ obecnoœæ Chry-
stusa w sakramencie Eucharystii. To w³a-
œnie w Eucharystii Jezus daje nam siebie
z mi³oœci, abyœmy Go przyjmowali do
swojego serca.

20.11. - O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Dawida
Majki z okazji urodzin. Oprócz ¿yczeñ
urodzinowych sk³adanych przez przed-
stawicieli grup i diakonii parafialnych,
tradycyjn¹ laurkê urodzinow¹ z³o¿y³a
Pani Aleksandra . Do³¹czaj¹c siê do piêk-
nych ¿yczeñ pragniemy pamiêtaæ ka¿de-
go dnia w modlitwie.         Bo¿ena S.

Uwaga Krasnolud !

Zacz¹³ siê Ad-
went a z nim to co
ma siê nam
wszystkim koja-
rzyæ ze œwiêtami
Bo¿ego Narodze-
nia – zalew czer-
wonych lub  nie-
bieskich  czape-
czek i brzuchaty,
czerwony krasnal,
maj¹cy symbolizo-

waæ magiê Œwi¹t. Takie pomieszanie z
popl¹taniem, bo do tej magii do³¹cza jesz-
cze wyprzeda¿ w sklepach.

Œwiêty chrzeœcijañski zosta³ zaw³adniê-
ty przez kulturê amerykañskich  lat 30
ubieg³ego wieku.

Pojawi³ siê rubaszny grubas w kusym
stroju, bia³¹ d³ug¹ brod¹, któremu doda-
no sanie z reniferami. Zamiast trafiaæ do
naszych serc, pakuje siê do kominów
przede wszystkim bogatych domów za
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