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podczas każdej Mszy św., pragnę zwrócić 
się do Drogich Parafian w sprawie może 
drugorzędnej, ale dla wspólnoty też waż-
nej. Mianowicie chodzi o zmodyfikowa-
nie sposobu podchodzenia do Komunii 
św. w naszym kościele. Dokumenty Ko-
ścioła zwracają uwagę, że należy szcze-
gólnie dbać o piękno i wymowę procesji 
komunijnej. Nowoczesne i szerokie wnę-
trze naszego kościoła sprzyja jak najbar-
dziej tworzeniu jednej lub (w przypadku 
obecności nadzwyczajnych szafarzy, któ-
rych od dziś jest w naszej parafii czte-
rech) dwóch albo trzech dwurzędowych 
procesji do Komunii św. Dopowiedzenia 
domaga się jeszcze postawa przy przyj-
mowaniu Najświętszej Eucharystii. Zgod-
nie z postanowieniami Konferencji Episko-
patu przyjęcie Komunii św. może odbywać 
się w postawie stojącej lub klęczącej. Przy 

Liturgia słowa w II i III Niedzielę Adwentu 
przywołuje postać św. Jana Chrzciciela, 
który głosząc konieczność nawrócenia 
i udzielając chrztu oczyszczenia, przygo-
towywał drogę przychodzącemu Bogu. 
Warto w tym miejscu pomyśleć o tej prze-
dziwnej „strategii” stosowanej przez Boga, 
według której objawia się On przy współ-
udziale innych stworzeń – droga człowieka 
do Mesjasza zwykle prowadzi przez ko-
goś, kto jako zwiastun czy pośrednik wska-
zuje kierunek i przygotowuje na spotkanie 
z Najświętszym. Innymi słowy: Bóg przy-
chodzi do człowieka przez posługę „swo-
ich” ludzi i w tych ludziach. Rozumiemy 
więc, dlaczego tak często mówi się o po-
słuszeństwie Kościołowi, bo przecież na-
sze szukanie Boga rozgrywa się w ramach 
Kościoła i prowadzi przez jego liturgię, 
jego sakramenty, jego przepowiadanie, 
jego praktyki religijne i jego pobożność. 
W kontekście przesłania, które nasuwa 
posługa adwentowego przewodnika – św. 
Jana Chrzciciela, a zwłaszcza wsłuchując 
się w jego świadectwo o Jezusie Chry-
stusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata”, które jest wypowiadane 

zalecanej postawie stojącej wierni mogą 
– wedle uznania – domagać się przyjęcia 
Komunii św. klęcząc. Zaleca się też, aby 
przystępujący do Komunii św. stojąc, przed 
przyjęciem Najświętszej Eucharystii wyko-
nali należny gest czci, np. uprzednie przy-
klęknięcie lub skłon głowy. W dyskusjach 
o sposobie przyjmowania Komunii św. czę-
sto pojawiają się też pytania o przyjmowa-
nie Komunii św. „na rękę”. Narosły wokół 
tej sprawy liczne nieporozumienia, a dys-
kusje bazują często jedynie na emocjach. 
Na stawiane dziś pytania: Jak przyjmować 
Komunię świętą? Klęcząc czy stojąc? Na 
rękę czy do ust?, warto przytoczyć słowa 
Ojca Świętego Benedykta XVI, który jesz-
cze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary 
pisał: „Naprzód trzeba powiedzieć, że oby-
dwa sposoby są dopuszczalne. Może ktoś 
zapytać: czy tolerancja jest tu na miejscu? 
Otóż wiemy, że aż do IX wieku Komunię św. 
przyjmowano na stojąco, do ręki, co nie 
znaczy, że tak miało pozostać na wieki. Al-
bowiem piękno i wielkość Kościoła polega 
na tym, że rośnie, dojrzewa i Tajemnicę 
pojmuje coraz to głębiej. W tym sensie 
nowe formy powstające po IX wieku mają 
jako wyraz czci dla Najświętszego Sakra-
mentu swoje pełne uzasadnienie. Z dru-
giej strony musimy jednak powiedzieć, że 
jest rzeczą niemożliwą, aby Kościół do IX 
wieku, więc przez 900 lat przyjmował Eu-
charystię niegodnie. Czytając teksty Oj-
ców Kościoła, widzimy, z jaką czcią i go-
rącością ducha przyjmowano Komunię. 
(...) Wyciągnięta i otwarta ręka staje się 
znakiem postawy człowieka wobec Chry-
stusa: człowiek rozwiera przed Nim sze-

roko swe serce. Zważywszy to wszystko, 
dochodzimy do przekonania, że jest rzeczą 
fałszywą spierać się o tę lub ową formę. 
Nie powinniśmy zapominać, że nie tylko 
nasze ręce są nieczyste, lecz także nasz 
język, nasze serce; że językiem grzeszymy 
często więcej niż rękoma. Największym 
ryzykiem podjętym przez Boga i równo-
cześnie wyrazem Jego miłosiernej miłości 
jest to, że nie tylko ręce i język, lecz także 
i nasze serce może Go dotykać”. Piękne 
świadectwa o szacunku wobec Ciała Chry-
stusowego dali ojcowie Kościoła. Św. Cy-
ryl Jerozolimski (IV w.) pisał: „Podchodząc, 
nie wyciągaj płasko ręki i nie rozłączaj pal-
ców. Podstaw dłoń lewą lub prawą niby 
tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklę-
słej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i po-
wiedz: «Amen». Uświęć też ostrożnie 
oczy swoje przez zetknięcie ich ze świę-
tym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uro-
nił. To bowiem, co by spadło na ziemię, by-
łoby stratą jakby części twych członków”. 
W podobnym duchu mówił św. Jan Dama-
sceński (VIII w.): „Zbliżamy się z gorącym 
pragnieniem i mając dłonie ułożone na so-
bie w kształt krzyża, bierzemy na nie Ciało 
Ukrzyżowanego, a zwracając ku Niemu 
oczy, usta i czoło, przyjmujemy ten Wę-
giel, aby ogień naszej tęsknoty połączony 
z jego żarem spalił nasze grzechy, oświe-
cił serca, a uczestnictwo w Bożym płomie-
niu rozpłomieniło nas i przebóstwiło”. Te 
pouczenia w sposób teologiczny, a zara-
zem bardzo obrazowy, uczą, że najważ-
niejsze przed przyjęciem Komunii św. 
jest przygotowanie duchowe – głębo- 
ka wiara i miłość do Chrystusa i bliźnich”. 

Oto Baranek Boży,  
który gładzi grzech świata



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

7 grudnia – Niedziela II Adwentu 
 8.00 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruździak oraz †† z rodzin 

Bruździak i Maćkowski
 10.30 – za † Jerzego Kowol
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 
50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

8 grudnia – poniedziałek — uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok, †† Zofię i Bolesława Zyśk oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin

9 grudnia – wtorek
 18.00 – za † matkę Gertrudę, †† dziadków, † wnuczka Mateusza, †† teściów 

i † szwagierkę

10 grudnia – środa
 18.00 – za † męża Jerzego w 4. rocznicę śmierci, † ojca Antoniego, † teścia 

Engelberta oraz †† z pokrewieństwa Kowol, Kopiec, Lebok i Pokuta

11 grudnia – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Cebula oraz 
o opiekę Bożą dla rodzin Cebula i Gidel, a także za †† z tych rodzin

12 grudnia – piątek
 18.00 – za †† z rodzin Tabisz, Walaszczyk, Konieczny i Adler

13 grudnia – sobota — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
 8.00 – za † Elżbietę Witczak w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Wiesława, 

† teścia, †† Adama i Teresę Jadach oraz †† z rodziny
 18.00 – za † męża Stanisława, † ojca Michała i † siostrę Krystynę

14 grudnia – Niedziela III Adwentu 
 8.00 – za † męża Jana Janowicza, †† jego rodziców, † bratową Halinę i † jej 

syna Artura, za † brata Mariana Frańczaka i † jego żonę Marię oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za †† rodziców i teściów Wiktorię i Teodora Newrzela, Agnieszkę i Juliu-
sza Kowolik oraz † brata Adolfa

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj,▪w▪2.▪Niedzielę▪Adwentu,▪o▪godz.▪14.00▪w▪katedrze▪opolskiej▪odbędzie▪się▪
uroczystość▪wręczenia▪upoważnień▪dla▪nowych▪nadzwyczajnych▪szafarzy▪Komu-
nii▪Świętej,▪którzy▪ukończyli▪kurs▪przygotowawczy.▪Wśród▪nich▪są▪nasi▪dwaj▪para-
fianie:▪Henryk▪Kwoczała▪i▪Eugeniusz▪Stroka.▪Dziękujemy▪im▪za▪przyjęcie▪tej▪misji.

▪▪ Seniorzy▪Domu▪Dziennego▪Pobytu▪„Stokrotka”▪zapraszają▪dzisiaj▪po▪Mszach▪św.▪
na▪wystawę▪prac▪świątecznych▪i▪słodki▪poczęstunek.

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dzieci▪z▪lampionami,▪młodzież▪i▪dorosłych▪na▪Msze▪św.▪ro-
ratnie,▪które▪▪w▪naszym▪kościele▪sprawowane▪są▪codziennie▪o▪godz.▪18.00,▪a▪w▪so-
boty▪o▪godz.▪8.00.

▪▪ Zachęcam▪do▪włączenia▪się▪w▪organizowaną▪przez▪Caritas▪akcję▪charytatywną▪Wi-
gilijne▪Dzieło▪Pomocy▪Dzieciom,▪w▪ramach▪której▪po▪Mszach▪św.▪panie▪z▪Parafial-
nego▪Zespołu▪Caritas▪będą▪proponowały▪do▪nabycia▪wigilijne▪świece▪oraz▪opłatki.

▪▪ W▪poniedziałek▪przypada▪uroczystość▪Niepokalanego▪Poczęcia▪Najświętszej▪Maryi▪
Panny.▪Msze▪św.▪w▪naszym▪kościele▪będą▪o▪godz.▪8.00▪i▪18.00.▪Podczas▪wieczornej▪
Mszy▪św.▪Dzieci▪Maryi▪z▪naszej▪parafii▪odnowią▪swoje▪przyrzeczenia,▪a▪także▪na-
stąpi▪obrzęd▪przyjęcia▪nowych▪kandydatek.▪Serdecznie▪zapraszam▪również▪bez-
pośrednio▪po▪Mszy▪św.▪na▪przedstawienie,▪które▪przygotowały▪marianki.▪

▪▪ Rada▪Rodziców▪naszej▪szkoły▪i▪przedszkola▪serdecznie▪zaprasza▪na▪kiermasz▪bożo-
narodzeniowy,▪który▪odbędzie▪się▪w▪sobotę▪13▪grudnia▪od▪godz.▪15.00▪przy▪Placu▪
1▪Maja.▪Więcej▪informacji▪na▪ulotkach.▪

▪▪ W▪niedzielę▪14▪grudnia▪–▪z▪racji▪Światowego▪Dnia▪Niepełnosprawnych▪-▪odbędzie▪
się▪2.▪Diecezjalna▪Pielgrzymka▪Niepełnosprawnych▪do▪katedry▪opolskiej.▪Rozpo-
częcie▪o▪godz.▪13.30▪nabożeństwem▪ku▪czci▪Matki▪Bożej▪Opolskiej,▪a▪o▪godz.▪14.00▪
będzie▪Msza▪św.▪z▪możliwością▪oddania▪czci▪relikwiom▪Krzyża▪Świętego.▪

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪die-
cezjalnych▪instytucji,▪a▪po▪Mszach▪św.▪–▪z▪racji▪przeżywanego▪Dnia▪Modlitwy▪i▪Po-
mocy▪Materialnej▪Kościołowi▪na▪Wschodzie▪–można▪złożyć▪ofiarę▪do▪puszek▪na▪
ten▪cel;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪
kościoła.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪ofiary.


