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o g ł o s z e n i a:  

I NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dziś rozpoczynamy ADWENT. Jest to czas przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia - na pierwsze przyjście Zbawi-
ciela; ale równocześnie jest czasem 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 proce-
sji na początku Mszy św. 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. W dniu dzisiejszym odbędą się spotkania przygotowujące do 
sakramentu bierzmowania. Po mszy św. o godz. 10.30 spotka-
nie będzie miała młodzież z klas VII. Natomiast młodzież  
z klas VIII zapraszamy po mszy św. o godz. 12.00. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we środę,  30.11,  święto św. Andrzej Apostoła 
- w sobotę, 03.12, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 
- w niedzielę,  04.12,  wspomnienie św. Barbary, Patronki Gór-
ników 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej,  
a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
19.30. Zapraszamy do modlitwy. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota 
miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 17.30. 
oraz w piątek od godz. 6.30 do 7.00 oraz od 17.00 do 18.00.  

7. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające NMP za 
grzechy świata rozpocznie się o godz. 17.15, a zakończy się 
udzieleniem Komunii Św. 

8. W przyszłą niedzielę, 04.12, zmiana tajemnic różańcowych 
po Mszy św. o godz. 7.00. 

9. Za tydzień poświęcimy opłatki, którymi będziemy się dzie-
lić przy wigilijnym stole. Następnie opłatki będą rozprowa-
dzane przez przedstawicieli Rady Parafialnej po Mszach 
św. w przedsionku kościoła. Opłatek wigilijny z parafii 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 nowy żyrandol w ko-
ściele. 

10.Za tydzień będziemy przeżywać Dzień modlitwy za Kościół 
na Wschodzie. Zostanie przeprowadzona także zbiórka do 
puszek na ten cel. 

11.Dziękujemy rodzinom, które napełniły torby miłosierdzia 
artykułami spożywczymi. Zostaną one rozdane osobom po-
trzebującym w naszej parafii. 

12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygo-
dniu na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (80 zł.) Na 
ten tydzień prosimy mieszkańców z ul.  Podmiejskiej: od nr 
16e do nr 38.  

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy naby-
wać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

    Pokarm na drogę (życia) 
 

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym 
dniu Pan przyjdzie”. /Mt 24,42/  
 

 Często narzekamy na „dzisiejsze czasy”. Czuje-
my też jakieś niespełnienie. Jest to uzasadnione. 
Spełnienie i ostateczne oczyszczenie świata ma się 
bowiem dopiero dokonać. Nie jest więc postawą 
chrześcijańską biadolenie nad światem, ale oczeki-
wanie. Każda doświadczana obecnie niedoskonałość 
powinna przypominać nam o potrzebie oczekiwania 
na powtórne przyjście Chrystusa. 

 Adwent to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy 
okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz 
wzmożonego oczekiwania 
na koniec czasów i osta-
teczne przyjście Jezusa 
Chrystusa. Czterotygodnio-
wy czas Adwentu, który 
nie jest okresem pokuty, 
ale radosnego oczekiwania, 
obfituje w zwyczaje i sym-
bole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które 
jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. 
 Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego 
„adventus”, które oznacza przyjście. Oczekiwanie na 
przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest 
oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Ad-
went jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem 
pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie 
hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim 
Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie 
hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Je-
zusa (Łk 2, 14). 
 Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościo-
ła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym 
okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostatecz-
ne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni ty-
dzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do naro-
dzenia Jezusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie 
obietnice złożone w historii. 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwento-
wym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. 
sprawowana  ku  czci  NMP.  

ADWENT. CZAS OCZEKIWANIA  

 Ciąg dalszy na stronie 2  

Zbiórka na nowe oświetlenie 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe oświetlenie w 
naszym kościele. Na stronie internetowej parafii 
można w łatwy sposób przyczynić się do sfinanso-
wania tej inwestycji. Tam również znajdują się pro-
jekt głównego żyrandola, który będzie wisiał w środ-
ku kościoła. Ma być gotowy na Święta Bożego naro-
dzenia. Jego przybliżony koszt wynosi około 56 000 
zł. Do tej pory udało nam się zebrać: 40 290 zł. Bóg 
zapłać! 
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INTENCJE MSZALNE  
28.11– 4.12  

 

Poniedziałek (28.11) 

1/ †Zofia Puc- od wnuka Artura z rodz.  

2/ †Jan Turek- od Małgorzaty Płonka z rodz.  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Elżbiety Ziemby  

2/ †Jerzy Płonka- od Józefa Orzechowskiego 

Wtorek (29.11) 

1/ †Zofia Puc- od wnuka Dariusza  z rodz.  

2/ †Jan Turek- od Andrzeja i Janusza Jakubiec  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Marka i Basi Żuczek  

2/ †Jerzy Płonka- od kierownictwa i pracowni-
ków FRAC Krzywoustego (greg.) 

Środa (30.11) 

1/ W int. próśb i podziękowań do MB 

2/ †Jan Turek- od pracownic sklepu ŻABKA  

Poza parafią:  

1/ †Marta Żyracka- od Ewy Ryszarda Złamaniec  

2/ †Jerzy Płonka- od kierownictwa i pracowni-
ków FRAC Krzywoustego (zakończenie greg.) 

Czwartek (1.12) 

1/ Dziękczynna za udaną operację z prośbą o 
dalszą opiekę  

2/†Emilia Zięba- od rodz. Szetela (rozp.greg.) 

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Barbary Baranowskiej  

Piątek (2.12) 

godz. 7.00 

†Emilia Zięba- od rodz. Borek (greg.)  

godz. 18.00 

1/ †Wiesław Puc- 3 rocz. śm. 

2/ †Balbina, Wincenty  

Sobota (3.12) 

godz. 7.00 

†Zofia Puc- od swatowej Stefanii  

godz. 18.00 

†Emilia Zięba- od rodz. Maternów (greg.) 

Poza parafią:  

†Marta Żyracka- od Ireny Zawiślak z rodz.  

Niedziela (4.12) 

godz. 7.00  

†Walentyna, Małgorzata, Jan  

godz. 9.00 

†Emilia Zięba- od wnuczek: Moniki, Kingi, Ka-
mili 

godz. 10.30  

†Marta Żyracka- od męża z córką  

godz. 12.00  

1/ W intencji pracowników PGNiG – Oddział w 
Sanoku – Kopalnia Gazu Ziemnego Zalesie wraz 
z ośrodkami Zbioru gazu Jasionka I, Jasionka II 
ich rodzin, emerytów i rencistów oraz polecamy 
dusze zmarłych pracowników KFZ Zalesie  

2/ W intencji Parafian  

godz. 16.00 

†Skiba Helena, Michał, Marian, Grzebyk Tade-
usz, Stanisława, Adam  

ADWENT. CZAS OCZEKIWANIA. Ciąg dalszy…   

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY  

Wierni, często w ciemnościach 
przenikniętych jedynie blaskiem 
trzymanych w ręku świec, wraz  
z Maryją czekają na wybawienie 
jakie światu przyniosły narodziny 
Jezusa. Uczestnictwo w Mszach 
roratnich wiąże się ze zwyczajem 
podejmowania różnych dobrych 
postanowień na czas Adwentu. 
Mają one wyrażać wewnętrzne 
przygotowanie do Bożego Naro-
dzenia i chęć przemiany życia.  
Z Roratami związany jest zwyczaj 
zapalania specjalnej świecy ozdo-
bionej mirtem, nazywanej roratką. 
Symbolizuje ona Maryję, która 
jako jutrzenka zapowiada przyj-
ście pełnego światła - Chrystusa. 
Innym zwyczajem w kościele jest 
wieniec z czterema świecami 
oznaczającymi cztery niedziele 
Adwentu. Z upływem kolejnych 
tygodni podczas Rorat zapala się 
odpowiednią liczbę świec. Świece 
i lampiony tak często używane  
w liturgii adwentowej wyrażają 
czuwanie. Nawiązują one do 
ewangelicznych przypowieści 
m.in. o pannach mądrych i głu-

pich. Światło jest też wyrazem 
radości z bliskiego już przyjścia 
Chrystusa. W liturgii adwentowej 
obowiązuje fioletowy kolor szat 
liturgicznych. Jako barwa powsta-
ła ze zmieszania błękitu i czerwie-
ni, które 
odpowied-
nio wyraża-
ją to co 
duchowe  
i to co cie-
lesne, fiolet 
oznacza 
walkę mię-
dzy duchem  
a ciałem. 
Zarazem 
połączenie 
błękitu i czerwieni symbolizuje 
dokonane przez Wcielenie Chry-
stusa zjednoczenie tego co boskie 
i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest 
III niedziela Adwentu - tzw. Nie-
dziela Gaudete (radujcie się). Ob-
owiązuje w niej różowy kolor szat 
liturgicznych, który wyraża prze-
wagę światła, a tym samym bli-
skość Bożego Narodzenia. 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” 
– to hasło nowego programu dusz-
pasterskiego, który rozpoczyna się 
w Kościele w Polsce w pierwszą 
niedzielę Adwentu, czyli 27 listo-
pada br. Hasło to wyrasta z anali-
zy aktualnej sytuacji Kościoła i 
dość powszechnego uznawania 
jej, nie tylko pośród duchownych, 
za wyjątkowo trudną. By nie ulec 
frustracji czy wręcz rezygnacji  
z podjęcia dzieła odnowy i szuka-
nia dróg ku temu wiodących, 
uznano za pierwszorzędne zadanie 
na dziś i jutro Kościoła w Polsce 
obudzenie i umocnienie wiary  
w Kościół. Aby na nowo zoba-
czyć, rozważyć i zastosować w 
swoim życiu to, że pomimo wielu 
trudnych spraw w dzisiejszym 
Kościele trzeba nam wierzyć w 
Kościół i wierzyć Kościołowi. 
Wiara w Kościół to bowiem kon-
kretyzacja wiary w Boga, który 
nam się objawił jako Emmanuel 
(Bóg z nami). Słuszność zaś da-
wania wiary Kościołowi wynika z 
faktu, że jego nauczanie jest opar-
te na autorytecie Boga, na praw-
dzie przezeń objawionej. Program 
duszpasterski wyrasta z obecnych 
potrzeb Kościoła w Polsce i zakła-
da trzy podstawowe ścieżki jego 
realizacji. Pierwszą ścieżką reali-

zacji wyni-
kającą  
z natury 
Kościoła 
jest przepo-
wiadanie 
Słowa Bo-
żego i kate-
cheza para-
fialna. Dru-
ga ścieżka 
to zwiastowanie prawdy o Koście-
le w mediach, ale nie tylko.  
W ostatnich latach z uwagi na epi-
demię i związane z nią ogranicze-
nia odkryto w Kościele wartość 
przekazu medialnego. Był to nie 
tylko przekaz o charakterze infor-
macyjnym, ale też bardzo często 
był to przekaz ewangelizacyjny 
pozwalający podtrzymać wspólno-
tę modlitwy, zwłaszcza w para-
fiach. Był to także kanał komuni-
kacyjny księży z wiernymi. Dlate-
go należy skuteczniej wykorzysty-
wać kanały informacyjne, które 
posiadamy. Wierząc, że prawda  
o Kościele będzie płynęła także 
tymi kanałami, będzie inspirowała 
do stawiania pytań oraz do twór-
czej wymiany myśli.Trzecia ścież-
ka to kontynuowanie synodalnego 
dzieła, które zostało podjęte  
w ramach etapu diecezjalnego.  


