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A   !
Człowiek niechętnie o przemijaniu myśli. Dlatego dobrze, że

znów czytamy Jezusowe ostrzeżenie. On jest realistą, który więcej
wie niż my: „Będą znaki..., na ziemi trwoga bezradnych narodów...,
ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi”. Nie lubimy takich ostrzeżeń i takich realistów. Tak bardzo
byśmy chcieli życia i świata bez stresów: pomyślność i sukces, szczepionki na
każdą chorobę. I koniecznie bez powodzi, bez trzęsień ziemi, bez wojen. A tu Je-
zus ze swoim szorstkim realizmem!

Jego realizm sięga dalej, nie zatrzymuje się na grozie zapowiadanych wyda-
rzeń. A to, co mówi, zda się niedorzeczne: „Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy”. Strach i otucha połączone w jedno? Świat ma się roz-
sypać w proch, zawali się wszystko, a my mamy „nabrać ducha i podnieść gło-
wy?” Jeśli to prawda, trzeba w życiu wszystko poustawiać inaczej.

Chrześcijanin jest człowiekiem nieustannego adwentu. To znaczy ciągle jest
w drodze, ciągle czeka. Zawsze i wszędzie u siebie, ale tak samo zawsze i wszę-
dzie wśród obcych. Dlatego trzeba znaleźć wartość, która i „u siebie”, i „wśród
obcych” zachowuje znaczenie. Taką wartością, w istocie jedyną choć o różnych
obliczach, jest dobro. Dobro – tak ważne za ziemskiego życia, gdy jesteśmy
„wśród obcych” w drodze. Dobro, owoc naszych wysiłków odnajdziemy „u sie-
bie”, w domu Ojca. Dobro jest czymś jednym jedynym, co przetrwa czas ziem-
skiego oczekiwania. W takiej perspektywie w Jezusowe słowa o strachu i otusze
wstępującej w serca chrześcijan nabierają sensu. To sprawdzało się w czasie oku-
pacji, gdy ludzie śmiertelnie przerażeni walczyli i pomagali sobie nawzajem. To
sprawdzało się w latach zmagań z niewolącym kraj sowieckim systemem, gdy po-
czucie obowiązku walki o prawdę i wolność brało górę nad obawą i strachem.

Nie tylko czas walki musi wyzwalać w chrześcijanach postawę adwentową.
Obowiązek czujności wobec panoszącego się zła obliguje zawsze. A tego zła jest
tyle! Wrogość, nieuczciwości i złodziejstwo. Lekceważenie prawa. Deptanie god-
ności kobiety. Przemoc i brutalność... Lista nazbyt długa. Widać, jak ten zalew zła
obniża naszą wrażliwość. Już nie dostrzegamy wielu przejawów zła. Trzeba wiel-
kiego wstrząsu, byśmy wołali: Tak być nie może! Wtedy jeden czy dwa protesta-
cyjne marsze i... koniec. Wrażliwość uśpiona. Wrażliwość rodziców i policjantów.
Wrażliwość kaznodziejów i senatorów. Wrażliwość poetów i lekarzy. Trzeba się
otrząsnąć, czas znowu zacząć Adwent!



T    K    
Osoby, które nie mogą lub nie chcą przyjść w swoim terminie,

proszone są o zamianę terminu z kimś innym albo załatwienie zastępstwa.

Ze względu na ochronę danych osobowych zostały one usunięte z wersji internetwej.

Pełne wydanie gazetki dostępne w kościele i w gablotce.

Za utrudnienia przepraszmy...



Prządek nabożeństw
28.11.2021 – 06.12.2021

niedziela 28 listopada 2021 – I Adwentu
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta

Konieczny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 W  intencji  dzieci  przyjmujących  Chrzest:  Sary  Zofii  Serzisko,  Mai

Sandry Schmidt i Olafa Michała Kowalczuk, ich rodziców i chrzest-
nych.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem wieńców i świec adwentowych.
poniedziałek 29 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) ...................................................................................................
wtorek 30 listopada 2021 – Ś . A , A

17:00 (roraty) Za zm. Józefa Burdzik od koleżanek i kolegów z klasy.
środa 1 grudnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) ...................................................................................................
czwartek 2 grudnia 2021 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (roraty) Za zm. ojców Ernesta Marek i Ryszarda Wojnarskiego.
piątek 3 grudnia 2021 – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Zuzannę i Jana Piwowar, Jadwigę i Czesła-

wa Porwal, braci Eugeniusza i Stanisława, dziadków z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

sobota 4 grudnia 2021 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż

Różańcowych.
17:00 W intencji Górników.
niedziela 5 grudnia 2021 – II Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziadków

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

10:30 .................................................................................................................
14:00 Nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem medalików dzieciom I-

Komunijnym.
poniedziałek 6 grudnia 2021 – Św. Mikołaja, biskupa
17:00 (roraty) Za zm. Eryka Ignatzy, zm. rodziców i pokrewieństwo z obu

stron. Po Mszy św. spotkanie ze św. Mikołajem.

11:00 Pogrzeb śp. Franciszka Kachel.



Informacje duszpasterskie
28.11.2021 – 05.12.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
seminarium duchowne i diecezjalne instytucje oraz zbiórka do puszek na Ko-
ściół na Wschodzie. W ubiegłą niedzielę w czasie kolekty na opał zebraliśmy
3 632,70 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, przele-
wy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj drugi etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Od członków komisji można pobrać kartę do głosowania, na której
należy oddać głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów (nie
więcej!) i wrzucić ją do urny wyborczej.

Dzisiaj rozpoczynamy Adwent i nowy rok kościelny. O godz. 14:00 nabo-
żeństwo z poświęceniem wieńców, świec i lampionów adwentowych.

W czwartek o godz. 17:00 roraty i spotkanie formacyjne dla uczniów VII
kl. Szkoły Podstawowej.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych.
Zapisy jak zwykle w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle: w dni powszednie przez
pół godziny po Mszy św.
Od przyszłej niedzieli w przedsionku kościoła będzie można nabywać świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas na wigilijny stół. Duża świeca
za 12 zł, mała za 5 zł. Można też już będzie zaopatrzyć się w opłatki – do-
browolna ofiara. Dochód ze sprzedaży świec i opłatków zostanie przeznaczo-
ny na działalność naszego Parafialnego Zespołu Caritas „Błękitne Anioły”.
Zarząd Koła Terenowego DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza wszyst-
kich członków i sympatyków na spotkanie adwentowe, które odbędzie się w
sobotę, 11.12.2021 r., od godz.16.00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury
i spotkań w Łubowicach. Koszt: 40 zł/osoby (członkowie DFK Grzegorzowi-
ce-Łubowice 30 zł/os.) 

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. 

Od jutra zapraszam na roraty. W tym roku będziemy poznawać na-
szą diecezję w 50-cio lecie jej powstania. W środę roraty będą rano, o
godz. 06:45, od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. a w sobotę o
godz. 08:00.


