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W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie proroka
Barucha: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej
od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwieczne-
go”. Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i
zastanowić nad sensem naszego życia, by podjąć nawrócenie.
Słowo, które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To do niego prorok
kieruje słowa: Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj
na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od
wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”.

Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma różną długość, bo
przecież „każda dusza to inny świat”. Droga powrotu do Boga jest do-
stępna dla każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która
czyni wszystko nowe. I prowadzi do zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan
Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Przygotowanie do spotkania z Pa-
nem w tajemnicy Jego narodzenia ma wypełnić nasz tegoroczny Adwent.
Św. Augustyn po swoim nawróceniu rozdał swój majątek pomiędzy ubo-
gich i z przyjaciółmi zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji
na tematy religijne i studiom Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał,
że celem jego życia jest Jezus Chrystus i poszukiwanie królestwa Boże-
go.

Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną pro-
pozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym historia
zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego
życia Jezusa, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach,
udawać pobożności czy od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu.
Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest słowo Boże i mo-
dlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miłością, którą możemy
dzielić się z innymi przez słowa, czyny i modlitwę.



SYMBOLE I ZWYCZAJE ADWENTU

Roraty – Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiane
przez cały adwent w dni powszednie. Są znakiem obecności Maryi,
która jako Matka Jezusa, w szczególny sposób oczekiwała przyjścia
na świat Mesjasza. Nazwa pochodzi od słów pieśni na wejście
„Rorate cæli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Najstarsze ślady
odprawianej w Polsce Mszy św. roratniej sięgają XII w.

Świeca roratnia – świeca koloru białego ozdobiona białą
lub niebieską wstążką, zapalana w czasie Mszy św. rorat-
niej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka
wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście
Pana Jezusa.

Adwentowe lampiony i świece – przynoszone do ko-
ścioła przez dzieci oraz dorosłych i zapalane na po-
czątku Mszy św. roratnich, rozświetlają mroki gru-
dniowej nocy. Symbolizują potrzebę gromadzenia
przez okres adwentu dobrych uczynków, wskazując
Panu Jezusowi drogę do naszych serc. Światło jest
symbolem Chrystusa, który mówi o sobie: „Ja jestem
światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Świeca
jest także symbolem życia chrześcijanina, zgodnego z przykazaniami
Bożymi, który jest włączony w Chrystusową światłość. Jest również
znakiem gotowości na spotkanie Jezusa u progu wieczności.

Wieniec adwentowy – wykonany z zielonych
gałązek, na których umieszczone są cztery świe-
ce symbolizujące cztery niedziele adwentowe.
Jest znakiem wyczekującego w miłości i radości
ludu Bożego na przyjście Mesjasza. Światło
świec w wieńcu niesie przesłanie, by nigdy nie

zabrakło nam nadziei, zieleń gałązek to symbol trwającego życia a
okrągły kształt wieńca symbolizuje Boga, który nie ma początku ani
końca.
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Prządek nabożeństw
05.12.2021 – 13.12.2021

niedziela 5 grudnia 2021 – II Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziad-

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

10:30 W intencji Parafian.
14:00 Nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem medalików dzieciom

I-Komunij-nym.
poniedziałek 6 grudnia 2021 – Św. Mikołaja, biskupa
17:00 (roraty) Za zm. Eryka Ignatzy, zm. rodziców, Palus, Marię Huk i

zm. z pokrewieństwa z obu stron. Po Mszy św. spotkanie ze św.
Mikołajem.

wtorek 7 grudnia 2021 – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

17:00 (roraty) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa,
rodziców Edeltraudę i Józefa Wycisk, Franciszka Wycisk, zm. z
pokrewieństwa Piperek-Wycisk i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 8 grudnia 2021 – NIEPOKALANE POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY
17:00 W intencji kobiet i dziewcząt.
czwartek 9 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Teresę Szymonik w 1 rocznicę śmierci.
piątek 10 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) .............................................................................................
sobota 11 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Ernestynę Piskalla w 3 rocznicę śmierci, męża Józefa, ro-

dziców Komorek, Piskalla i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 12 grudnia 2021 – III Adwentu G
08:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, syna Henryka, Norberta

Krzosok, ks. Józefa Gacka i zm. z pokrewieństwa Metzner-
Krzosok-Gacka-Mika.

10:30 ...........................................................................................................
14:00 Nabożeństwo z zaprzysiężeniem członków nowej Parafialnej Ra-

dy Duszpasterskiej.
poniedziałek 13 grudnia 2021 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17:00 (roraty) .............................................................................................

11:00 Pogrzeb śp. Heleny Pater.



Informacje duszpasterskie
05.12.2021 – 12.12.2021

Dzisiaj kolekta na seminarium duchowne i diecezjalne instytucje oraz zbiór-
ka do puszek na Kościół na Wschodzie. W przyszłą niedzielę kolekta na bie-
żące potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele,
przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj kończy się drugi etap wyborów do Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. W przyszłą niedzielę zostaną ogłoszone wyniki wybo-
rów a na nabożeństwie popołudniowym członkowie nowej Rady
zostaną zaprzysiężeni.

Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo z poświęceniem i przekazaniem medali-
ków dzieciom I-Komunijnym.

Zapraszam na codzienne roraty. Od poniedziałku do piątku o godz.
17:00. Zachęcam – nie tylko dzieci – by przynosić ze sobą światło.

W czwartek o godz. 17:00 roraty i spotkanie formacyjne dla uczniów VI
kl. Szkoły Podstawowej.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Krzysztof Bajerski z naszej parafii
· Wioleta Gąsior z parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach.

(zapowiedź pierwsza)
Według nowych rozporządzeń Rządu, w kościele może być zajęte maksymal-
nie 50% miejsc stojących i siedzących. Limit ten nie dotyczy osób zaszcze-
pionych, ale muszą one być gotowe do przedstawienia zaświadczenia o peł-
nym zaszczepieniu przeciw SARS-CoV-2.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie po Mszy św.
Rekolekcje dla rolniczek w klasztorze Annuntiata ze względu na sytuację
epidemiczną zostały odwołane.

W przedsionku kościoła 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 – dobro-

wolna ofiara. Dochód ze sprzedaży świec i opłatków zostanie przeznaczony
na działalność naszego Parafialnego Zespołu Caritas „Błękitne Anioły”.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. 

Jutro po roratach o godz. 17:00 spotkanie ze św. Mikołajem.
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