Refleksja
Świat, rozumiejący adwentową radość na swój sposób, intensyfikuje reklamę, handel,
dekoracje. Tak łatwo zamienia czas oczekiwania na Pana na czas oczekiwania na
sukces finansowy. Przed wierzącymi chrześcijanami stoi więc wielkie zadanie odkrycia
właściwych wymiarów czasu adwentowego.
Najistotniejszym źródłem adwentowej radości jest osobiste nawrócenie. Radości
wewnętrznego nawrócenia nie są w stanie zastąpić pomysłowe sztuczki, iskrzące się
świecidełka. Od stołu Słowa Bożego padają dzisiaj wezwania: „Oblecz się płaszczem
sprawiedliwości” oraz „...abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa,
napełnieni plonem sprawiedliwości”. Ewangelia ukazuje Jana Chrzciciela, który „głosi
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Poszukiwanie sprawiedliwości
utożsamia się tutaj z nawróceniem. Nawracanie się jest tą duchową kondycją
człowieka, która umożliwia mu żywy kontakt z Panem. Przychodzący Pan jest więc
celem, dla którego i ku któremu powinniśmy ustawicznie nawracać się. On przychodzi
do człowieka po duchowym terenie, wyrównanym zasypaniem dolin upadków
moralnych, wyprostowaniem wszelkich krętactw oraz ścięciem egoistycznych
wybujałości.
Proces nawracania się człowieka jest ściśle związany z dobrym przygotowaniem
i owocnym przeżyciem sakramentu pokuty i pojednania. Na ogół zdajemy sobie
sprawę z tego, ile kosztuje nas przygotowanie i przystąpienie do tego sakramentu
i zatroskanie o zachowanie w sobie jego skutków. Dzisiaj wypada przypomnieć, że
cały wysiłek człowieka nawracającego się spotyka się w tym sakramencie z potężnym
działaniem Ducha Świętego. Duch Święty, zwany w wiekopomnym hymnie „duszy
światłością”, udziela daru duchowego światła, potrzebnego człowiekowi dla właściwej
moralnej oceny swych czynów. W świetle tegoż Ducha świat przekonuje się o grzechu.
Tak też i pojedynczy człowiek jest w stanie uznać swoją grzeszność dzięki Duchowi
Świętemu. Dlatego warto zaczynać rachunek sumienia od szczerego wezwania mocy
Ducha Świętego.
ks. Jan Waliczek
W Listopadzie:
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Było to w piętnastym roku
rządów Tyberiusza Cezara.
Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod
tetrarchą Galilei, brat jego
Filip tetrarchą Iturei i kraju
Trachonu, Lizaniasz tetrarchą
Abileny; za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza
skierowane zostało słowo
Boże
do
Jana,
syna
Zachariasza,
na
pustyni.
Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie
grzechów, jak jest napisane
w księdze mów proroka
Izajasza: „Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra
i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6)
W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych
i wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym
językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy.
A przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego
do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze
jest wynikiem jego stronniczości. Często może być reakcją na naszą zatwardziałość
serca i wezwaniem do przemiany życia.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 10.12
700 Za †† rodziców Annę i Reinholda Niestroj.
1800 1) Za †† Antoniego i Marię Zydek, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz †
ks. Karola Koziołka i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Lecha Jasińskiego z okazji
55. rocznicy urodzin.

Wtorek – 11.12
700 Za †† rodziców Elżbietę i Henryka Szynol, brata Waltera, szwagra Józefa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za † Kazimierę Sikora w 1. rocznicę śmierci.
18
2) Za † mamę Krystynę Karasiewicz w 2. rocznicę śmierci oraz
†† z pokrewieństwa.

Środa – 12.12; wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
700 Za † Marię Jarosz, †† rodzeństwo, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
1700 Za † Karola Przybyła, †† rodziców, brata, dwie siostry oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

Czwartek – 13.12; wspomnienie św. Jana od krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
700 Za † Czesława Jezierskiego – od sąsiadów.
1800 1) Za † Tadeusza Orzeł – od Róży Różańcowej pw. św. Józefa.
2) Za † Krystynę Szławień w 30. dzień po śmierci.
Nabożeństwo Fatimskie

Piątek – 14.12
700 Za † Bolesława Wnorowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 1) Za †† dziadków Gertrudę i Augustyna Gramala, Michała i Kornelę Sabina,
Gertrudę i Pawła Niczka, Agnieszkę Buhl, †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Sabina, Gramala i Jendrusch.

Sobota – 15.12
700 Za † z rodziny Makselon.
1800 1) Do Miłosierdzia Bożego za † żonę, matkę i babcię Urszulę Gajda w dniu
urodzin.
2) Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Zmarzły, Elżbietę i Gerharda Hońka oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela – 16.12 – III Niedziela Adwentu – Gaudete.
700 Za † Teresę Nalepka w 2. rocznicę śmierci.
815 Za †† rodziców Elfrydę i Jana Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, siostrę Irenę
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za † Theresę Reinbach w 1. rocznicę śmierci.
1115 Za †† rodziców Marię i Józefa Szmul w kolejna rocznicę śmierci.
(Po Mszy św. chrzest dziecka: Wojciech Grzegorz Smykała)
30

Nieszpory niedzielne.

00

Za †† Agnieszkę, Zygfryda, Waltera, Jana, Łucję, Marię i Walentego Apostel
oraz †† z pokrewieństwa.

16
17

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory.
 W poniedziałek o godz. 1900 w salce odbędzie się spotkanie organizacyjne
w związku z pielgrzymką do Ziemi Świętej z dyrektorem biura podróży Alf. Zbierana
będzie także kwota 140 $.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
z 2. roku przygotowania.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie (Nie
będzie spotkania Kręgu biblijnego).
 W piątek o godz. 1900 w kościele spotkanie modlitewne prowadzone przez siostry ze
Wspólnoty Błogosławieństw ze Strzelec Opolskich.
 Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w piątek o godz. 1900 na
plenanii.
 W sobotę od godz. 800 odwiedziny chorych, o godz. 1600 w salce czwarta nauka
przedślubna, a o godz. 1700 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych,
których dzieci zostaną ochrzczone w 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia lub później.
 W niedzielę – 16.12 – po Mszy św. o godz. 1115 w kościele spotkanie dla rodziców i
dzieci pierwszokomunijnych.
 Jutro kancelaria będzie nieczynna.
 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne.
Dziś przed kościołem zbiórka dla Kościoła na Wschodzie. Za tydzień przed
kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!
 W sklepach wystawione są kosze Caritas. Produkty żywnościowe oraz ofiary można
także składać w kiosku. Dziękujemy za już zebrane produkty.
 W kiosku do nabycia są: kalendarze, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne
Caritas w cenie 5 i 12 zł.
 Roraty dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku podczas wieczornych Mszy
św. Msza św. roratnia sprawowana będzie także w sobotę o godz. 700.

