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ADWENTOWY WIENIEC

Jednym z elementów adwentowego wystroju kościoła jak również
i naszych domów, jest adwentowy wieniec. Czy jest tylko po to, żeby
stworzyć miłą, świąteczną atmosferę? Jakie jest jego znaczenie? Oka-
zuje się, że wszystko, co w sobie zawiera, ma swoją głęboką symbolikę.

Wieniec adwentowy powstał w 1839 r. w Niemczech.
Ewangelicki pastor Johann Hinrich prowadzący w Hamburgu przytułek dla sierot, wprowadził
ten zwyczaj, aby „rozświetlić dzieciom smutki” i pomóc im przygotować się na Boże Narodze-
nie. Codziennie spotykał się z nimi na specjalnym nabożeństwie, w trakcie którego na ogrom-
nym drewnianym kole zapalano jedną świecę (świec było tyle, ile dni Adwentu). W kolejnych
latach zredukowano je do czterech. W Kościele katolickim wieniec adwentowy pojawił się po
raz pierwszy w 1925 r. w Kolonii.

Okrągły kształt wieńca to symbol wieczności Boga, który nie ma początku ani końca.
Zielone gałązki drzew iglastych z których jest zrobiony, są znakiem nadziei na przyj-

ście Zbawiciela, który pokona śmierć. Są także symbolem wiecznego życia.
Czerwone wstążki zawiązywane na wieńcu oznaczają miłość Boga, która objawiła się

w narodzeniu Jego Syna.
Cztery świece adwentowe symbolizują cztery tygodnie Adwentu. Zapalane kolejno w

każdą niedzielę przybliżają nas do Bożego Narodzenia. Ich symbolika nie jest jednorodna.
Zapalana w I Niedzielę Adwentu Świeca Pokoju symbolizuje przebaczenie przez Pana

Boga grzechu nieposłuszeństwa pierwszym rodzicom.
W II Niedzielę Adwentu zapalana jest Świeca Wiary, która oznacza wiarę patriarchów

Izraela w dar Ziemi Obiecanej. W innych źródłach nazywana jest Świecą „Betlejem” na pa-
miątkę miejsca, w którym urodził się Pan Jezus.

Świeca Pasterzy albo też Świeca Radości zapalana w III Niedzielę Adwentu przypo-
mina pastuszków, którzy jako pierwsi ujrzeli Dzieciątko i ogłosili światu „radosną nowinę”.
Niedziela ta nosi nazwę Gaudete co znaczy „Radujcie się”.

Świeca Nadziei zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, którzy zapo-
wiedzieli przyjście Zbawiciela. W innych źródłach nazywana jest Świecą Aniołów i przypomi-
na o przekazywanej przez nich światu dobrej nowinie.

W całości wieniec adwentowy jest obrazem wspólnoty oczekującej z radością i miłością
na przyjście Pana Jezusa. Światło jest symbolem odrzucenia zła. Chrystus, Światłość Świata
już niedługo narodzi się w Betlejem, by rozjaśnić ciemności naszego życia. B.W.



Rekolekcje Adwentowe
Jesteśmy w roku misyjnym, w którym chcemy zachować i rozszerzyć to, co
otrzymaliśmy w czasie Misji Świętych. Szczególną okazją do tego są tzw.
Mocne Czasy w roku liturgicznym, z których jednym jest Adwent – czas ra-
dosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa: najpierw tego na końcu cza-
sów, a później – od 17 grudnia – na Święta Bożego Narodzenia w tym roku.
Na początku Adwentu, razem z O. Romualdem zapraszamy więc na krótkie
Adwentowe rekolekcje, których plan będzie się przedstawiał następująco:

Piątek - 06.12
08:30 – Różaniec.
09:00 – Msza św. z nauką w intencji czcicieli Serca Jezusowego. Po Mszy

św. nabożeństwo do Serca Jezusowego.
10:00 – Odwiedziny chorych.
15:00 – Adoracja, Koronka do Miłosierdzia Bożego, okazja do Spowiedzi.
16:30 – Różaniec.
17:00 – Msza św. roratnia z nauką a po niej spotkanie ze św. Mikołajem.
18:15 – Nauka dla (wszystkich) kandydatów do bierzmowania „Szybuj z or-

łami”.
Sobota – 07.12

08:30 – Różaniec.
09:00 – Msza św. roratnia z nauką w intencji czcicieli Matki Bożej, zwłasz-

cza Róż Różańcowych. Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi.

10:00 – Film o Eucharystii „Największy z cudów”.
16:30 – Różaniec.
17:00 – Msza św. z nauką.
18:00 – Nauka dla Młodzieży szkół ponadpodstawowych, Akademickiej i

Pracującej.
19:00 – Film „Śledztwo w sprawie Jezusa”.

Niedziela 08.12
07:30 – Różaniec.
08:00 – Msza św. z nauką.
10:00 – Różaniec.
10:30 – Msza św. z nauką.
14:00 – Nabożeństwo z wręczeniem medalików dzieciom pierwszokomunij-

nym.
16:00 – Nauka dla rodziców: Wychowanie w kryzysie wychowania — kluczo-

we zasady cd.
17:00 – Film o Eucharys i „Największy z cudów”.



Porządek nabożeństw
01.12.2019 – 10.12.2019

niedziela 1 grudnia 2019 – I Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziadków Alberty-

nę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyla,
pokrewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

10:30 (dwujęzyczna) W intencji Parafian o dobre przeżycie Adwentu.
poniedziałek 2 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Łucję Gans w 30 dni po śmierci.
wtorek 3 grudnia 2019 – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
17:00 (roraty) Za zm. męża Herberta Cieśla, ojca Ernesta, 2 żony, Kazimierza

Ostrowskiego i pokrewieństwo Cieśla-Krybus.
środa 4 grudnia 2019 – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
06:30 (roraty) W intencji Parafian.
09:00 W intencji Górników.
czwartek 5 grudnia 2019 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, rodziców Jó-

zefa i Edeltraudę Wycisk, Franciszka Wycisk, Łucję Piperek, Małgorzatę Wol-
nik, Marię Wojtek i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 6 grudnia 2019 – Dzień powszedni
09:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do Serca Pana Jezusa.
17:00 (roraty) Za zm. Brunona Kozak od dawnych sąsiadów z Brzeźnicy zamiast

wieńca.
sobota 7 grudnia 2019 – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
09:00 (roraty) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do Niepokalanego Serca Maryi.
17:00 Za zm. Karola Metzner w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 8 grudnia 2019 – II Adwentu – NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszkę i Jana Weihser, Jadwigę i Emanuela Dyrska,

syna i synową, Marię i Pawła Roesler, Engelberta Swolana, Mateusza Lach,
Annę i Józefa Murawski, Leona i Adelę Tumulla, synową Elżbietę, Annę i Ka-
rola Janik, Annę i Augustyna Rzytki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji dziewcząt i kobiet naszej parafii.
14:00 Nabożeństwo z przekazaniem Medalików dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 9 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jerzego Czogała w 30 dni po śmierci.
wtorek 10 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jerzego Mika, córkę Bogusławę, rodziców Joachima i Gertrudę

Mika, Zofię i Alfonsa, Józefa Piździor, rodzeństwo, zm. z pokrewieństwa, zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek
na Kościół na Wschodzie. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj, od pierwszej niedzieli Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczy-
na realizację trzyletniego programu duszpasterskiego «Eucharystia
daje życie». Mottem pierwszego, tegorocznego etapu będą słowa:
«Oto wielka tajemnica wiary».

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo adwentowe, w czasie
którego zostaną pobłogosławione wieńce, świece i lampiony adwentowe, któ-
re będę nam towarzyszyć przez ten Święty Czas.

Dzisiaj na godz. 15:00 do Centrum Eichendorffa Błękitne Anioły za-
praszają na Dzień Seniora połączony z wieloma atrakcjami nie tylko
dla starszych.

Od jutra codziennie zapraszam na Roraty – nie tylko dzieci. Jak zawsze za-
chęcam do przyniesienia ze sobą światełka, które będzie symbolizowało na-
sze czuwanie i chęć przygotowania się na przyjście Pana.
W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. SP przy-
gotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Od piątku do niedzieli będzie gościł u nas O. Romuald Kszuk, który w ra-
mach kontynuacji Misji Parafialnych poprowadzi adwentowe rekolekcje.
Plan na str. 2. W piątek od 10:00 odwiedziny chorych. Zapisy w zakrystii.

Korekta informacji z ubiegłej niedzieli: Dzisiaj w Annuntiacie dzień
skupienia dla kobiet. A rekolekcje dla Pań i Rolniczek odbędą się w
dniach od 10 do 12 grudnia w Domu Rekolekcyjnym w Miedoni. Po-

czątek we wtorek o godz. 10:00. Adwentowy dzień skupienia dla mężczyzn
w Annuntiacie odbędzie się 15.12. Początek o 09:00.

Kancelaria parafialne będzie czynna w dni powszednie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św. Można nadal zamawiać in-
tencje na 2020 rok.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek (05.12.2019,
godz. 19:00) Wowrek, Kiszka, Wowrek, Mraczny, Jaskóła i Bajerska, a w
piątek za dwa tygodnie (13.12.2019, godz. 17:45) Korycik, Korycik, Gąsior,
Plura, Klima i Kukiełka.

Ruch Szensztacki zaprasza w najbliższą sobotę 7 grudnia na adwentowe czu-
wanie w Opolu-Winowie. Rozpoczęcie o godz. 16.00

Informacje duszpasterskie
01.12.2019 – 08.12.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


