
 ▪ Parafialny Zespół Caritas proponuje dzisiaj świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom (cena dużej świecy – 12 zł, małej – 5 zł) oraz poświęcone opłatki wigilijne (do-
browolna ofiara na cele charytatywne). 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwar-
tek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą, w piątek po Mszach św. odmó-
wimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś w sobotę zapraszam na 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę (4 grudnia) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny cho-
rych. Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał chorych 
w sobotę 18 grudnia od godz. 9.15. 

 ▪ O. Tomasz, kapelan z Poręby organizuje 3 grudnia (piątek) o godz. 18.00 seans 
filmu „Nędzarz i Madame” o św. Bracie Albercie Chmielowskim w kinie Helios 
w Kędzierzynie. Bilet w cenie 14 zł (normalnie kosztuje 26 zł). Dojazd we własnym 
zakresie. Zapisy – do środy, w zakrystii; zapłata dopiero w kinie.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – tak będzie też w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na 
funkcjonowanie naszej parafii. Serdecznie dziękuję za ofiary.
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„Maryja Panna doskonale ucieleśnia ducha Ad-
wentu, którego cechują: słuchanie Boga, głę-
bokie pragnienie pełnienia Jego woli, radosna 
służba innym. Pozwólmy, by Ona nas prowa-
dziła, aby przychodzący Bóg nie zastał nas za-
mkniętych lub rozproszonych, ale mógł w każ-
dym z nas poszerzyć nieco swoje królestwo 
miłości, sprawiedliwości i pokoju”. Powyższe 
słowa papieża Benedykta XVI (I Niedziela Ad-
wentu 2012) stały się inspiracją do tegorocz-
nych adwentowych refleksji w naszym Infor-
matorze. Rozpoczniemy od wzoru słuchania 
Boga, które najlepiej dostrzec w dobrze nam 
znanym, choć nigdy do końca niezgłębionym, 
dialogu podczas zwiastowania. Warto sobie 
wyobrazić, jak Maryja mogła przeżywać to 
spotkanie i co rzeczywiście słyszała, gdy Ga-
briel wzywał Ją, by się „radowała”, nazwał 
Ją „pełną łaski” i zapewnił, że jest z Nią Bóg. 
Pierwsze słowa Gabriela, „bądź pozdrowiona” 
oznaczają o wiele więcej niż zwykłe „Witaj” 
– greckie chaire to dosłownie „raduj się”. To 
prawda, że chaire było zwyczajowym słowem 
powitania, ale przez osoby mówiące językiem 
greckim. Jednak Maryja zamieszkiwała żydow-
ski Nazaret – w Ewangelii Łukaszowej nie znaj-
dziemy słowa chaire jako typowego pozdro-
wienia w środowisku żydowskim. Co więcej, 
archanioł Gabriel przynosi właśnie najwięk-
szą nowinę w dziejach, jest więc mało praw-
dopodobne, aby św. Łukasz nie miał nic więcej 

na uwadze, jak tylko zwykłe przywita-
nie. Anielskie wezwanie, by Maryja się 
radowała, przywodzi na myśl sposób, 
w jaki w Starym Testamencie zwracano 
się do „Córy Syjonu”, poetyckiej perso-
nifikacji Jerozolimy, symbolu wiernego 
narodu, który może się weselić, ponie-
waż nadchodzi era mesjańska. W Sep-
tuagincie, czyli greckim tłumaczeniu 
Starego Testamentu, tryb rozkazujący 
czasownika chaire jest używany tam, 
gdzie Syjon zaproszony jest do udziału 
w radości, która nadejdzie, gdy Bóg 

wyzwoli swój lud. Np. w Księdze Sofonia-
sza: „Wyśpiewuj [chaire], Córo Syjońska! 
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się 
i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Od-
dalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 
nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród 
ciebie, nie będziesz już bała się złego”. Czy 
Maryja, słysząc Gabriela, mogła „nie sły-
szeć” znanych Żydom proroctw? Proroc-
two Sofoniasza zawiera zaproszenie do ra-
dości, podobnie Gabriel wzywa Maryję, by 
się weseliła. Sofoniasz mówi o obecności 
Boga „Pan jest pośród ciebie”, tak samo 
głosi Gabriel: „Pan z Tobą”. Syjon ma nie 
„bać się już złego”, a Maryja słyszy „Nie 
bój się”. Sofoniasz obiecuje Bożą interwen-
cję wraz z przyjściem króla Izraela – jest to 
dokładnie ta sama przepowiednia, którą 
ogłasza Gabriel. Król Izraela przyjdzie bo-
wiem w postaci dziecka, które urodzi Ma-

ryja. W pozdrowieniu anielskim wyjątkowy 
jest także sposób, w jaki Gabriel zwraca 
się do Maryi. Anioł nie używa jej imienia 
– nie mówi: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, 
pełna łaski”, ale „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski”. Jak wskazywało wielu biblistów, to 
tak, jak gdyby Maryja otrzymywała nowe 
imię: „Pełna łaski”. Gdy w Biblii Bóg daje 
komuś nowe imię, odsłania istotę tej osoby 
oraz misji, do której jest wezwana. Co wię-
cej, użyte tu słowo kecharitomene suge-
ruje czynność, która zaczęła się w prze-
szłości, a jej skutek trwa nadal. Podobnie 
znajomo musiały dla Maryi brzmieć słowa 
„Pan z Tobą!”. W Biblii w ten sposób po-
zdrawiane były osoby, które Bóg powo-
ływał do wyjątkowych zadań. Refleksja 
końcowa: pytanie, czy słucham Boga jak 
Maryja, oznacza – co robię, by Boże słowo 
było mi – jak dla Niej – „znajome”?
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2828 listopada listopada  – – I NIEDZIELA ADWENTUI NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † mamę Hildegardę Mandalka w 1. rocznicę śmierci, † ojca Jana, 

†† Marię i Józefa Korzekwa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Erwina z okazji 60. rocznicy urodzin

  – modlitwa za roczne dziecko: Tymon Bienia
  – chrzest: Oskar Rudziński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Żelosko i Sytek, † Karola Trelę oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

29 listopada 29 listopada – poniedziałek 
 18.00 – za † Franciszka Korzekwa w 7. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i te-

ściów

30 listopada 30 listopada – wtorek — święto św. Andrzeja, Apostoła
 18.00 – za zmarłych w miesiącu listopadzie: śp. Magdalenę Wenszka

1 grudnia 1 grudnia – środa
 6.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, † ojca Waltera Pelkę, †† matki 

chrzestne, †† z rodzin Kauf i Pelka

2 grudnia 2 grudnia – czwartek 
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za †† rodziców Annę i Wilhlema Knop, † brata, † bratową, †† trzech 

szwagrów, †† Bronisławę, Martę, Konrada i Teresę Kaszura oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące 

3 grudnia 3 grudnia – piątek — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † brata Norberta Wacława w 1. rocznicę śmierci, †† dziadka Józefa 

Kudlę, †† jego żony Katarzynę i Otylię, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

4 grudnia 4 grudnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę odbywa się głosowanie na kandydatów do Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. Wyboru dokonujemy przez postawienie znaku [ x ] przy jednym, 
dwóch lub trzech kandydatach i wrzucając kartki do koszyka w zakrystii, z tyłu ko-
ścioła lub podczas kolekty. Jutro (w poniedziałek) po Mszy św. wieczornej zbierze 
się ponownie komisja skrutacyjna, która zliczy głosy i sporządzi protokół. Zgodnie 
z harmonogramem, wyniki wyborów zostaną opublikowane w niedzielę 12 grud-
nia i wtedy też nastąpi zaprzysiężenie nowo wybranych członków PRD. Gorąco 
dziękuję za udział w wyborach. 

 ▪ Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który 
Kościół w Polsce łączy z realizacją trzeciego roku z trzyletniego cyklu programu 
duszpasterskiego zatytułowanego «Eucharystia daje życie». Mottem rozpoczy-
nającego się roku będą słowa: «Posłani w pokoju Chrystusa». Ich dopełnieniem 
jest biblijny cytat: «Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie».

 ▪ Okres Adwentu nasza tradycja łączy z celebrowaniem Mszy św. roratnich. Uwzględ-
niając sytuację epidemiologiczną, serdecznie zachęcam Parafian (dzieci z lampio-
nami, młodzież i dorosłych) do udziału w Roratach, które w naszym kościele będą 
się odbywały od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. 
Wrócimy w tym roku także do Mszy św. roratniej dedykowanej głównie dorosłym 
– w środy o godz. 6.00, choć, niestety, jeszcze bez wspólnego śniadania. 
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 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † męża i ojca Stanisława Ratunia w 3. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

55 grudnia grudnia  – – II NIEDZIELA ADWENTUII NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † tatę Stefana Nitka
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Helmuta z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Stanisław Ignacy Nowak
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mikołaja z okazji uro-
dzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


