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I Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Łukasza (21,25-28.34-36) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księŜy-
cu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szu-
mu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w ocze-
kiwaniu wydarzeń zagraŜających ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzące-
go w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, na-
bierzcie ducha i podnieście głowy, poniewaŜ zbliŜa się wasze odku-
pienie. UwaŜajcie na siebie, aby wasze serca nie były ocięŜałe wsku-
tek obŜarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, Ŝeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. 
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w kaŜdym 
czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”  
 

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię dostrze-
gamy pełne miłości ostrzeŜenie i jednoczenie za-
proszenie. Jesteśmy świadkami pełnej trwogi sce-
ny, w której Jezus mówi wprost o konkretnych 
znakach zapowiadających rychły koniec świata. 
Jezus mówiąc o tych znakach daje nam jak gdyby 
swoiste zaproszenie do większej czujności. 

W dzisiejszych czasach, gdy nabieramy coraz 
większej pewności siebie, nabieramy wprawy w 
kontrolowaniu i panowaniu nad prawami natury, 
słyszymy słowa mówiące wprost o konkretnych 
znakach. Jaka jest nasza reakcja? Naśmiewamy się 
nieco, parzymy z przymruŜeniem oka… No i nie 
ma się co dziwić, to juŜ kolejna zapowiedź rychłe-
go końca świata…  

Jezusa sam niejednokrotnie mówi, Ŝe przyjdzie 
powtórnie jak złodziej (Mt 24,42-43) i nie będzie 
moŜna określi gdzie przyjdzie. Dlatego w dzisiej-
szej Ewangelii tak mocno nawołuje nas do zwięk-
szonej czujności. 

Na czym zatem ma ona polegać? Na dogłębnej 
analizie sytuacji, co brzmi być moŜe przeraŜającą. 
Ale chodzi o to, aby nie dać się ogłupić.  Stąd w 

Ewangelii obraz obŜarstwa i pijaństwa. Człowiek 
przejedzony, ulegający obŜarstwu, nie myślimy 
niczym innym jak o chwili relaksu. Nie skupiamy 
się juŜ tak bardzo na otoczeniu. To jest właśnie 
obraz naszego grzechu, naszego braku czuwania. 

Co zatem zrobić, aby nie przespać tego czasu? 
Trwać przed Panem w swoistej wstrzemięźliwości 
co do korzystania z tego świata. Innymi słowy 
strzec się nadmiernego konsumpcjonizmu i mate-
rializmu. To, co najbardziej zabija nasza czujność, 
to złudne poczucie bezpieczeństwa. Jak często się 
słyszy u osób pijących: „mam mocną głowę”... To 
łudzenie siebie sprawia, Ŝe dochodzi do tak wielu 
wypadków.  

Potrzebujemy serc czujnych i otwartych na 
przychodzącego Pana. Dlatego prośmy, aby nie 
ulec pokusie: 

  
Panie Jezu wzmocnij moje serce swoja mocą, 

aby nie ulegało pokusie. Wlej w nie swoja wstrze-
mięźliwość i siłę do trwania przed Tobą. Otwórz 
moje oczy, abym umiał dostrzec znaki czasu. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
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Poniedziałek – 3 grudnia 2012 – św. Franciszka Ksawerego, kapłana  Mt 8,5-11 
   630   Za † Erwina Procek i † Ŝonę Barbarę (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10) 
   700   Za †† rodziców Jana i Marię, siostrę Danutę, dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny 

oraz za † ks. Alojzego Jurczyka i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Roraty 1. W intencji Krystyny Dapa z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   2. Za † ojca Pawła Mika w 6. rocznicę śmierci, † matkę Bertę i †† z rodziny 
Wtorek – 4 grudnia 2012 – św. Barbary, męczennicy     Łk 10,21-24 
   630   Za †† Stanisława i Helenę Lach, †† teściów Józefa i Cecylię Halfar 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Ehefrau, Mutter und Grossmutter Ursel 

Frost sowie für alle †† Vorfahren und Verwandten der Familien Frost und Jaskulla 
      900    Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników 

oraz ich rodzin 
 1730   Roraty Za † Marię Zuber 
Środa – 5 grudnia 2012         Mt 15,29-37 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Marię w dniu jej urodzin 
   700   Za † matkę Danielę Maksymczak w 6. rocznicę śmierci 
 1730   Roraty 1. W intencji męŜa Józefa z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za † mamę Emilię Wieczorek w 8. rocznicę śmierci 
 1830   Msza Święta Duszpasterstwa Akademickiego 
I Czwartek miesiąca – 6 grudnia 2012 – św. Mikołaja, biskupa   Mt 7,21.24-27 
   630   Za † męŜa i ojca Eugeniusza, syna Jana oraz †† rodziców z obu stron 
   700   Za † Karolinę w 19. rocznicę śmierci, jej † męŜa Eliasza oraz †† pokrewieństwo z obu stron 
 1630   Godzina Święta 
 1730   Roraty 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspól-

noty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † Stefanię Buczko w I rocznicę śmierci 
I Piątek miesiąca – 7 grudnia 2012 – św. AmbroŜego, bpa i doktora K-ła  Mt 9,27-31 
   630   Za † siostrę Marię w rocznicę śmierci 
   900   Za †† rodziców Johannę i Atanazego Bugla i syna Fridolina 
 1630   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1730   Roraty dla młodzieŜy i dorosłych 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
    2. Za † męŜa Romana Zdrzałka 
Sobota – 8 grudnia 2012 – Niepokalane Poczęcie NMP    Łk 1,26-38 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Łucję Bober w 85. rocznicę urodzin, †† Annę Habura, 

Irenę Cymbaluk w 6. rocznicę śmierci, Józefa Cymbaluk, Wawrzyńca Siwiec, Zbigniewa Bo-
ber, †† z pokrewieństwa Wiatr, Reguła, Siwiec, Bober i Koźlik oraz za dusze w czyśćcu cier-
piące (od córki Krystyny) 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji dzieci Maryi oraz wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Stefana Budziosz oraz za †† z rodziny Budziosz, Kolaczek i Dudek 
   2. Za † męŜa i ojca Andrzeja Durlak w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2012    Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 
   700    Za † Tadeusza Jarmułowicz, †† Czesława, Stanisławę, Mirosława, Mariana, Edwarda i Zofię 

Kulpa oraz za †† Michała i Balbinę Marut 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † męŜa Franciszka Biel, †† rodziców z obu stron, † brata Franciszka, siostrę Wandę i szwa-

grów 
 1030    Za †† Ŝonę Julię Simek, jej rodziców i krewnych 
 1200   Za †† Jana Bębnowicza w 10. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron 
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 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio oraz za †† z rodziny 
             2. Za † Piotra Dołęga (w 30. dzień) 
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie Adwentu 
 

• Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy Adwent – czas duchowego przygotowania na powtórne przyjście 
Chrystusa. Gorąco zapraszamy wszystkich, nie tylko dzieci do uczestnictwa w Mszach Roratnich. Ro-
raty dla dzieci od poniedziałku do czwartku o 1730; w piątki równieŜ o 1730 Roraty dla młodzieŜy i 
dorosłych. Prosimy zatem o zwrócenie uwagi na zmiany pory wieczornej Mszy Świętej. Zachęcamy 
do kupna lub zrobienia jeszcze lampionów roratnich. Polecamy takŜe audycje roratnie w Radio Plus do 
piątku o 1900. 

• Adwent jest dopiero czasem przygotowań do świąt, dlatego prosimy o powstrzymanie się od przed-
wczesnego dekorowania domów. Zachęcamy do podjęcia duchowego wysiłku, chociaŜby abstynencji. 

• W tym roku, Roraty będą poświęcone świętym, którzy dali nam przykład wiary. Stąd w piątki i soboty 
będziemy mieli w parafii relikwie świętych. 

• Dzisiaj jeszcze zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie (modlitwę 
poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej), oraz na godz. 1730 na nieszpory Adwentowe. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek wspomnienie św. Barbary, patronki górników, w czwartek wspomnienie św. Mikołaja. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• W środę w kaplicy pod kościołem o 1830 Msza Święta dla studentów i młodzieŜy pracującej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Roratnich w piątki o godz. 1730. Po Mszy spo-

tkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy i ministranci w czwartek o godz. 1830; i kandydaci w piątek o 

godz. 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek i 

piątek od godz. 1700. 
• W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek równieŜ od 1630 naboŜeństwo ku czci Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. Msze Święte o 

630 oraz o 900 w intencji wspólnoty Dzieci Maryi oraz Rycerstwa Niepokalanej. Pół godziny wcześniej 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu. 

• MoŜna nabywać: opłatki, wigilijne świece Caritas, ministranci sprzedają sianko. Są takŜe wieńce ad-
wentowe. Do koszy wyłoŜonych z tyłu kościoła moŜna składać trwałą Ŝywność, która będzie przeka-
zana rodzinom potrzebującym. 

• Dzisiejsza specjalna kolekta przeznaczona jest, zgodnie z komunikatem ks. Biskupa, na zakup pose-
minaryjnych budynków w Nysie. Za tydzień przed kościołem ogólnodiecezjalna zbiórka na kościoły 
na wschodzie. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Rodzinie, która w 
minionych latach troszczyła się o czystość naszego kościoła serdecznie dziękujemy za dotychczasową 
pomoc i wykonywaną 
pracę. Dziękujemy 
takŜe kolejarzom za 
złoŜoną ofiarę na cele 
parafialne.  

 
W minionym tygodniu 
odszedł do Pana: 
 
� Piotr Sitko, lat 53, zam. na ul. Opawskiej       

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
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List papieski na Rok Wiary     dokończenie 
 

14. Rok wiary będzie równieŜ dobrą okazją do 
wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. Przypomina 
nam św. Paweł: „Trwają wiara, nadzieja, miłość - te 
trzy: z nich zaś największa jest miłość”  (1 Kor 13,13). 
Apostoł Jakub stwierdzał w słowach jeszcze mocniej-
szych, które zawsze pobudzały chrześcijan: „Jaki z 
tego poŜytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymy-
wał, Ŝe wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy 
[sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat 
lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego 
chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, 
ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im 
tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co 
się to przyda? Tak teŜ i wiara, jeśli nie byłaby połą-
czona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale 
moŜe ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam 
uczynki. PokaŜ mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci 
pokaŜę wiarę ze swoich uczynków”(Jk 2,14-18). 

Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość 
bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i 
niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie 
nawzajem, tak Ŝe jedna pozwala drugiej, by mogła się 
zrealizować.  Niemało chrześcijan rzeczywiście po-
święca swoje Ŝycie z miłością samotnym, znajdują-
cym się na marginesie lub wykluczonym, jako tym, 
do których trzeba pójść jako pierwszych i najwaŜniej-
szych, których trzeba wesprzeć, poniewaŜ właśnie w 
nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa. 
Dzięki wierze moŜemy rozpoznać w tych, którzy 
proszą o naszą miłość oblicze zmartwychwstałego 
Pana. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25,40): te Jego słowa są ostrzeŜeniem, którego nie 
wolno zapominać i nieustannym wezwaniem, aby 
ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o 
nas.  A wiara, która pozwala nam rozpoznać Chrystu-
sa jest tą samą Jego miłością, która pobudza, aby 
spieszyć Jemu z pomocą za kaŜdym razem, kiedy 
czyni się naszym bliźnim na drodze Ŝycia. Umocnieni 
wiarą, patrzymy z nadzieją na nasze zaangaŜowanie w 
świecie, oczekując „nowego nieba i nowej ziemi, w 
których będzie mieszkała sprawiedliwość”. 

15. Doszedłszy do końca Ŝycia, apostoł Paweł 
prosi swego ucznia Tymoteusza, by „zabiegał o wia-
rę” (2 Tm 2,22) z tą samą stałością jak kiedy był mło-

dym człowiekiem (por. 2 Tm 3, 15).     UwaŜamy, Ŝe 
ta zachęta skierowana jest do kaŜdego z nas, aby nikt 
nie był leniwy w wierze. Jest ona towarzyszką Ŝycia, 
która pozwala nam dostrzegać nieustannie na nowo 
cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje. Wiara nastawiona 
na uchwycenie znaków czasu w chwili obecnej, zo-
bowiązuje kaŜdego z nas, abyśmy stawali się Ŝywym 
znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie. 
Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie wia-
rygodnego świadectwa tych, których umysły i serca 
oświecone są Słowem BoŜym i zdolni są otworzyć 
serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i 
prawdziwego Ŝycia, które nie ma końca. 

„Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławia-
ło” (2 Tes 3,1): oby ten Rok wiary coraz bardziej 
umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyŜ tylko 
w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja praw-
dziwej i trwałej miłości. Niech słowa apostoła Piotra 
rzucą ostatnie spojrzenie na światło wiary: „Dlatego 
radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku 
z powodu róŜnorodnych doświadczeń. Przez to war-
tość waszej wiary okaŜe się o wiele cenniejsza od 
zniszczalnego złota, które przecieŜ próbuje się w 
ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezu-
sa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; 
wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecieŜ wierzy-
cie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną 
chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - 
zbawienie dusz”(1 P 1, 6-9). śycie chrześcijan zna 
doświadczenie radości oraz cierpienia. Jak wielu 
świętych doświadczało samotności! Jak wielu wier-
nych, takŜe w naszych czasach, doświadcza milczenia 
Boga, podczas gdy chciałoby usłyszeć Jego pociesza-
jący głos! Doświadczenia Ŝycia, pozwalając na zro-
zumienie tajemnicy KrzyŜa i uczestniczenie w cier-
pieniach Chrystusa (por. Kol 1, 24), są wstępem do 
radości i nadziei, którym przewodzi wiara: „ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). 
Wierzymy z całą pewnością, Ŝe Pan Jezus pokonał zło 
i śmierć. Powierzamy się Jemu z tą pewną ufnością:  
On obecny wśród nas, zwycięŜa moc Złego, a Ko-
ściół, widzialna wspólnota Jego miłosierdzia trwa w 
Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem. 

Ten czas łaski zawierzamy Matce BoŜej, nazwa-
nej „błogosławioną, która uwierzyła” Benedykt XVI 
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny 603 475 167; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


