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o g ł o s z e n i a:
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dziś rozpoczynamy ADWENT- czas pr zygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia, ale równocześnie czas oczekiwania na przyjście
Chrystusa na końcu świata. Wzorem oczekiwania jest dla nas Maryja. Roraty będą odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00. Zachęcamy do licznego udziału, szczególnie dzieci, które zaopatrzone
w lampiony będą uczestniczyć w procesji na początku Mszy św.
podczas której wygłoszone będzie specjalne kazanie. Jako potwierdzenie uczestnictwa otrzymają plansze z naklejkami.
2. Adwent rozpoczyna nowy rok duszpasterski. Tradycyjnie w tym
czasie podejmujemy dar abstynencji od alkoholu i inne postanowienia adwentowe.
3. Od tej niedzieli został zmieniony porządek niedzielnych Mszy
św. Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. będzie następujący:
godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 10.30, godz. 12.00 oraz 16.00.
4. Na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszamy szczególnie rodziców
wraz z dziećmi. Z myślą o najmłodszych Par afianach będzie specjalne kazanie oraz inne formy angażowania ich w liturgię Mszy św.
5. Dziękujemy parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali
przy podbitce dachowej, nad wejściem koło kościoła. Bóg zapłać!
6. We wtorek, 03.12, o godz. 15.00 Msza św. Barbórkowa w intencji
Górników PGNiG, ich rodzin oraz zmarłych Górników. Do
udziału zapraszamy także Parafian.
7. W środę nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.
8. W tym tygodniu obchodzimy:
- we wtorek, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
- w środę, wspomnienie św. Barbary Patronki Górników
- w piątek, wspomnienie św. Mikołaja
- w sobotę, św. Ambrożego
9. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30 do 18.00; w piątek
od 6.30 do 7.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00. W piątek adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.
10. W sobotę, 07.12, różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata. Początek o godz. 17.30.
11. W niedzielę, 08.12, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
12. Za tydzień poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzielić
przy wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowadzane
przez przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach św. w przedsionku kościoła. Opłatek wigilijny z par afii to znak jedności ze
wspólnotą parafialną, którą łączy jeden cel-wspieranie się na drodze
do nieba. Ofiary, jakie będą składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na dalsze prace przy kościele.
13. Za tydzień będziemy przeżywać Dzień modlitwy za Kościół
na Wschodzie. Zostanie pr zepr owadzona także zbiór ka do puszek na ten cel.
14. Dziękujemy rodzinom, które napełniły torby miłosierdzia artykułami spożywczymi. Zostaną one r ozdane osobom potr zebującym w naszej parafii.
15. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie,
wystrój i ogrzewanie kościoła. Na ten tydzień prosimy rodziny z ul.
Podmiejskiej od nr 16e do nr 38.
16. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministr antów możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci.
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„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

Pierwszą niedzielą Adwentu, Kościół
w Polsce rozpoczyna realizację trzyletniego
programu duszpasterskiego pod hasłem
„Eucharystia daje życie”. Celem programu
jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on
także
wzmocnić
zaangażowanie
osób duchownych
i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii
oraz ożywić chrześcijańską formację
służby liturgicznej.
Ponadto program
pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego
w parafii, ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości
kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej.
Mszę św. nazywa się źródłem i szczytem
chrześcijańskiego życia. Jest też ona
najdoskonalszą modlitwą, w jakiej my,
niedoskonali ludzie, możemy uczestniczyć. To
bowiem nie tylko wspomnienie historycznych
wydarzeń z Wieczernika i Golgoty. W Eucharystii staje się realnie, cieleśnie (choć niewidocznie dla naszych oczu) obecny sam Chrystus. Dzieje się to mocą udzieloną przez Niego
ludziom w sakramencie kapłaństwa i poprzez
działanie Ducha Świętego. Dzięki temu także
my mamy możliwość uczestniczenia w śmierci Chrystusa - zbawczej dla nas, bo otwierającej nam możliwość życia wiecznegoi w Jego zmartwychwstaniu, spożywając Jego
Ciało w postaci chleba konsekrowanego
podczas Eucharystii. Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę
(życia)

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie. ” /Mt 24,42/
Często narzekamy na „dzisiejsze czasy”. Czujemy też jakieś "niespełnienie".
Jest to ze wszech miar uzasadnione. Spełnienie i ostateczne oczyszczenie świata ma
się bowiem dopiero dokonać. Nie jest więc
postawą chrześcijańską biadolenie nad
światem, ale oczekiwanie. Każda doświadczana obecnie niedoskonałość powinna
przypominać nam o potrzebie oczekiwania
na powtórne przyjście Chrystusa.

„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE” Ciąg dalszy
Niedzielę, dzień Pański, w którym wspominamy zmartwychwstanie Jezusa, trudno wyobrazić sobie bez Eucharystii. Ona powinna być
wręcz sercem tego dnia przeżywanego we
wspólnocie rodziny, parafii czy bliskich. Bez
uczestnictwa w Eucharystii - i to pełnego, czyli
z przyjęciem Komunii św. - nie można też mówić o żywej relacji z Chrystusem, a tym samym o rozwoju życia duchowego. Jeśli to więc

tylko możliwe, pozwólmy Chrystusowi przerwać stan grzechu ciężkiego, w którym tkwimy, a który oddziela nas od Niego, i skorzystajmy z sakramentu pojednania. W wielu
świątyniach kapłani słuchają spowiedzi przed
Mszą św., nie zmarnujmy więc danej nam
szansy na zjednoczenie się w Komunii ze Zbawicielem. Tym bardziej że nigdy nie wiemy,
czy to nie była ta ostatnia.

ADWENT - JAK GO ROZUMIEĆ I PRZEŻYWAĆ?

Rozpoczął się Adwent - nowy rok liturgiczny. Pojęcie Adwent pochodzi od łacińskiego
adventus, które oznacza przyjście i trwa on 4
niedziele. Ma podwójne znaczenie teologiczne,
ponieważ z jednej strony przygotowuje wierzących na Święta Bożego Narodzenia, ale z drugiej ma także wymiar eschatologiczny, kierując
nasze myśli na powtórne przyjście Syna
Bożego. Do najbardziej charakterystycznych
symboli Adwentu można zaliczyć: roraty,
wieniec adwentowy, roratkę, a także lampiony
i świece roratnie.
Roraty jest to uroczysta Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie, która jako Gwiazda Zaranna
(Ap 2, 28) poprzedza Wschodzące Słońce, które objawia się pogrążonym w ciemnościach
(Łk 1,78-79), czyli Pana Jezusa. Nazwa roraty
pochodzi od słów pieśni na wejście Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę niebiosa z góry).
Mszę św. roratnią rozpoczyna się przy wygaszonych światłach - w prezbiterium zapala się
świecę roratnią, tzw. roratkę. Zwyczajem jest
także, że liturgię rozpoczyna procesja z lampionami i świecami. Dopiero podczas hymnu
Chwała na wysokości Bogu zapala się światła
w kościele. Odprawiane wcześnie rano są pięknym symbolem Kościoła, który wraz z Maryją
- Jutrzenką Nieskalaną oczekuje na pojawienie
się Słońca Sprawiedliwości - Jezusa Chrystusa.
Ten, kto chce przygotować się do przyjęcia
Pana Jezusa, powinien także przyjąć Jego Matkę, bo Maryja stanowi wzór, ideał przyjęcia

Zbawiciela. Ona Go nam daje, więc od Niej
należy zacząć, z Nią iść, ku Chrystusowi, który
jest światłością świata. Podczas Adwentu Maryję symbolizuje roratka. Jest to wysoka świeca
koloru białego, przewiązana białą, albo błękitną wstążką i udekorowana zielonymi gałązkami i
kwiatami. Symbolizuje Maryję,
która w adwentowym czasie niesie
światu w swoim
łonie Chrystusa Światłość Prawdziwą.
Jednym z najbardziej wymownych
zwyczajów
adwentowych jest
wieniec adwentowy wykonany z
gałązek szlachetnych drzew iglastych, świerku,
jodły, daglezji lub sosny. Wieniec może być
również wykonany z liści laurowych lub mahoniowych. Na wieńcu umieszcza się cztery świece. Każda z nich odpowiada poszczególnym
niedzielom adwentu. Adwent to czas oczekiwania na narodzenie Jezusa. Zachęcamy do niezwykłego przeżywania tego czasu i przygotowania naszych serc na Boże Narodzenie.
D. Frańczak

PRZYJĘCIE W POCZET LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy. Św. o godz. 10.00, miało miejsce
przyjęcie Kacpra Chorzępy do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Ten obrzęd był zwieńczeniem okresu kandydatury, który był czasem
próby i przygotowania do pełnienia służby przy
ołtarzu Pana. Jako opiekun LSO w naszej parafii serdecznie gratuluję Kacprowi oraz jego
Rodzicom mianowania na ministranta. Gdyż
być blisko ołtarza i pełnić służbę Chrystusowi
Panu oraz Ludowi Bożemu to wielki zaszczyt
i wyróżnienie, a równocześnie źródło łask tak
dla ministranta, jak i jego Rodziny.
Przy tej okazji składam podziękowania wszystkim Rodzicom i chłopcom należącym do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii. Zachęcam także, aby nowi chłopcy pragnęli zostać
ministrantami. W ostatnim czasie przybyło

pięciu
nowych
kandydatów.
Mamy
nadzieję, że
wszyscy po
roku
próby,
również
będą przeżywać podobną radość ze wstąpienia
w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej
parafii. Króluj nam Chryste!
Ks. proboszcz

INTENCJE
MSZALNE
02.12 – 08.12
Poniedziałek
(02.12)
1/ †Emilia Śmigiel
- od ucz. pogrzebu
2/ †Jan Miśtak
Wtorek (03.12)
godz. 15.00
1/ Msza św. Barburkowa
godz. 18.00
1/ †Emilia Śmigiel
- od ucz. pogrzebu
2/ †Jan Miśtak
Środa (04.12)
1/ W intencji próśb
i podziękowań do
MB Częstochowskiej

2/ †Emilia Śmigiel
- od ucz. pogrzebu
Czwartek (05.12)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigiel
- od ucz. pogrzebu
Piątek (06.12)
godz. 7.00
1/ †Jan Miśtak
godz. 18.00
1/ †Emilia Śmigiel
- od ucz. pogrzebu
2/ †Jolanta Klęskod Danuty i Pawła
Klęsk z rodziną
Sobota (07.12)
1/ †Jan Miśtak
2/ †Emilia Śmigielod ucz. pogrzebu
Niedziela (08.12)
godz. 7.00
Dziękczynna za
otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę MB.
godz. 9.00
†Katarzyna, Franciszek Tobiasz
godz. 10.30
Z okazji ur. Eugeniusza Strzyż- od
rodziny Beściak
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Emilia Śmigielod ucz. pogrzebu
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