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I Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Marka (13, 33 – 37)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: UwaŜajcie, czuwajcie, bo
nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak
z człowiekiem, który udał się w podróŜ. Zostawił swój dom, powierzył
swoim sługom staranie o wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a
odźwiernemu przykazał, Ŝeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was
śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”

B

aczcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie,
kiedy nadejdzie czas. Podobnie człowiek,
który udał się w podróŜ za granicę: zostawił swój
dom, powierzył swoim sługom opiekę nad całym
majątkiem, a odźwiernemu polecił, aby czuwał.
Jasno wyraził Pan, dlaczego powiedział: „O dniu
owym lub o godzinie nie wie nikt: ani aniołowie w
niebie, ani Syn, a jedynie Ojciec” (por. Mt 24, 36),
bo nie potrzebowali tej wiedzy Apostołowie; mieli
być trzymani w wątpliwości niepewnego oczekiwania, aby nieustannie wierzyli, Ŝe przyjdzie Ten, o
którym jednak nie wiedzą, kiedy przyjdzie. I nie
powiedział „nie wiemy”, kiedy nadejdzie chwila, w
której Pan przyjdzie, ale „nie wiecie”. Podając
przykład ojca rodziny jeszcze jaśniej wykłada,
dlaczego milczy o dniu wypełnienia się i tak mówi:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie
pan domu: z wieczora czy o północy, o pianiu kogutów czy teŜ rankiem; aby gdy przyjdzie niespodziewanie, nie zastał was śpiącymi”. Chrystus jest
bez wątpienia człowiekiem, który udał się za granicę i pozostawił swój dom. On to po zmartwychwstaniu jako zwycięzca wstępuje do Ojca i wprawdzie cieleśnie opuszcza swój Kościół, ale go nigdy
nie pozbawia opieki swej boskiej obecności; pozostaje z nim po wszystkie dni aŜ do wypełnienia się
wieków. Miejscem bowiem właściwym dla ciała

jest ziemia, ale zostało ono wprowadzone do obcego kraju, gdy Zbawiciel złoŜył je po wniebowstąpieniu w niebie. Sługom swoim dał władzę nad
wszystkimi dziełami, poniewaŜ wiernym swoim, po
udzieleniu im łaski Ducha Świętego, dał zdolność
wykonywania dobrych uczynków. Odźwiernemu
natomiast kazał, aby czuwał, poniewaŜ pasterzom i
rządcom duchowym zlecił gorliwą troskę o Kościół
im powierzony. To, co wam mówię, mówię
wszystkim: czuwajcie. Nie tylko Apostołom i ich
następcom, to jest w szczególny sposób zarządcom
Kościołów, ale nam wszystkim nakazano czuwanie.
Nakazał to nam wszystkim, abyśmy nieustannie
strzegli drzwi serc naszych, aby dawny nieprzyjaciel nie wdarł się do nich przez złe rady. KaŜdy z
nas winien tedy pilnie czuwać, aby Pan, gdy przyjdzie, nie zastał nas śpiącymi. KaŜdy bowiem zda
sprawę przed Bogiem za swoje postępowanie.
Czuwa zaś ten, kto trzyma oczy umysłu otwarte na
prawdziwe światło; czuwa ten, kto zachowuje czynem to, w co uwierzył; czuwa, kto odrzucił od
siebie ciemności, gnuśność i zaniedbanie. I dlatego
Paweł mówi: „Czuwajcie sprawiedliwi i nie grzeszcie” (1 Kor 15, 34). I znowu mówi: „Czas juŜ jest,
aby powstać ze snu” (Rz 13, 11).
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św. Beda Wielebny († 735)
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Poniedziałek – 1 grudnia 2014
Mt 8,5-11
630
Za †† syna Jerzego, ojca Władysława, rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† mamę Karolinę w 20. rocznicę śmierci, ojca Eliasza oraz za †† z obu stron
Roraty dla dzieci: 1. Za † męŜa i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa, bratową Krystynę,
1730
ciocię Annę i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Henryka Michalczyka i †† rodziców z obu stron oraz za †† Michała Hunia, Zofię i Jana
Hunia, Grzegorza Sochierę
Wtorek – 2 grudnia 2014
Łk 10,21-24
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
800
W języku niemieckim: Za †† brata Stefana Gądek, siostrę Julię, szwagra Władysława Stanuch,
rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Jana, córkę Danutę, ks. Alojzego Jurczyka, ks.
Stefana Pieczkę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Roraty dla dzieci: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich
oraz wszystkich †† z rodzin Małeckich i CzyŜowskich
2. Za † Janinę Rolnik w 30. dzień po śmierci
1830
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
Środa – 3 grudnia 2014 – św. Franciszka Ksawerego, kapłana
Mt 15,29-37
630
Z okazji urodzin Barbary Marciniak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Barbary z okazji 70.
rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za † ojca Pawła Mika w 8. rocznicę śmierci oraz za † matkę Bertę i
wszystkich †† z rodziny
2. Za † Adama Rzeszowskiego w 7. rocznicę śmierci, †† Dariusza i ojca Józefa PrzysięŜny oraz
za †† z rodziny z obu stron
I Czwartek miesiąca – 4 grudnia 2014 – św. Barbary, dz. i męcz.
Mt 7,21.24-27
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szot w 6. rocznicę śmierci, †† córkę Kingę, rodziców
Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego i dusze w czyśćcu cierpiące
700
W intencji córki Barbary w dniu imienin i GraŜyny z rodzinami, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników
1630
Godzina Święta
1730
Roraty dla dzieci: O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od
wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 5 grudnia 2014
Mt 9,27-31
630
Za † Marię w rocznicę urodzin
900
W dniu urodzin męŜa Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę
Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
Roraty dla młodzieŜy i dorosłych: 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za † mamę Emilię Wieczorek w 10. rocznicę śmierci
I Sobota miesiąca – 6 grudnia 2014 - św. Mikołaja, biskupa
Mt 9,35-10,1.6-8
630
Roraty dla dorosłych: 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków
śywego RóŜańca
2. Za † Stefana Matuszek i córkę Michaelę
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† Ŝonę Marię Zuber i syna Piotra, †† pokrewieństwo Zuber i Matuszek
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w int. Krystyny z ok. 55. r. urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
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II Niedziela Adwentu – 7 grudnia 2014
Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8
700
Za †† rodziców Johannę i Atanazego Bugla i syna Fridolina
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Romana Zdrzałek, †† rodziców i teściów
1030
Za † babcię Ludwikę Wirską w 3. rocznicę śmierci
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Alicja Zoriana Chrystof, Selena
Potoczna, Tymon Wiktor Klimaszewski, Maja Marianna Paciorek, Wojciech Filip Kociołek
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Jana Bębnowicza, †† rodziców Berezowskich i Bębnowiczów oraz †† rodzeństwo z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie czasu Adwentu
• Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu, a takŜe nowy rok liturgiczny. Z inicjatywy Ojca
Świętego został ogłoszony równieŜ Rokiem śycia Konsekrowanego. Zachęcamy do owocnego przeŜywania czasu oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Pomimo świątecznej atmosfery w sklepach chciejmy nie utracić waŜnego czasu oczekiwania.
• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory Adwentowe z poświęceniem opłatków i lampionów.
• Przez cały Adwent zapraszamy na Msze Roratnie:
- od poniedziałku do czwartku dla dzieci o 1730 (prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę godziny Mszy),
- w piątek dla młodzieŜy i dorosłych o 1800,
- w soboty dla dorosłych o 630. W soboty nie będzie Mszy o 700.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania –
uczniów z I i II klas gimnazjum. Plan spotkań wywieszony jest pod wieŜą.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
• We wtorek, 2 grudnia po Mszy wieczornej spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 900 Msza Święta w intencji Górników, o 1900 spotkanie formacyjne SNE.
• MłodzieŜ zainteresowaną wolontariatem Światowych Dni MłodzieŜy oraz liderów zapraszamy na
spotkanie po Mszy roratniej w piątek..
• Spotkania ministrantów i kandydatów w piątek o 1630.; lektorów w czwartek po Mszy wieczornej.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1630, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci NSPJ.
• W sobotę msza św. o godz. 630 (!!!) w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• Przedświąteczne odwiedziny chorych będą 13 grudnia.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. Na tę naukę zapraszamy takŜe tych, którzy planują chrzest w drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia.
• W dniach od 12 do 14 grudnia w Miedoni odbędą się rekolekcje dla zelatorów i odpowiedzialnych za
wspólnoty śywego RóŜańca.
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem oraz Kronika naszej parafii.
MoŜna juz nabywać świece Caritas oraz opłatki.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. ZbliŜa się czas kupowania i organizowania świątecznych prezentów. Warto zatroszczyć się o tych, którym wiedzie się gorzej i przygotować Szlachetną Paczkę. Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną. Rodzinę,
której chcemy sprawić prezent moŜemy wybrać przez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl
• Wobec niskiej frekwencji wyborczej (1/3 uprawnionych), niŜszej niŜ średnia krajowa, zachęcamy do
uczestnictwa w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta miasta. W przeciwnym wypadku mniejszość mieszkańców decyduje za wszystkich.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Cecylia Fichna, lat 87, zam. na ul. Polnej 7
 Gertruda Koza, lat 80, zam. na ul. Ocickiej 18a (pogrzeb w poniedziałek 1.12..2014 o 11.oo)
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Komunikat na rozpoczęcie Roku śycia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku
2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia
Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod
hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie
konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym
roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości,
pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród
nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale
przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że
konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po
trzykroć Świętego.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys.
osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych,
braci i ojców, osób należących do Instytutów
Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest
ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410
tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na
służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie
Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich
świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013
roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by
było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie
Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie
tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka
jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż
współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież
prowadzone przez nich szpitale, domy opieki
społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie
dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi
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sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta
wydawane przez nich książki, słucha i ogląda
zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują
swoje życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo
dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego
świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy
także lepiej poznali życie i specyfikę powołania
tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest
Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do większego zainteresowania się życiem
osób konsekrowanych. Często blisko waszych
domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny.
Zainteresujcie się codziennością osób, które w
nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty kontakt,
spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką
drogę. Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar
życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.
W ciągu najbliższego roku będzie też wiele
wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w
Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich
charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który
nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by
świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy
z Avila, iż „temu, kto posiadł Boga, niczego nie
braknie. Bóg sam wystarczy.”
Niech Rok śycia Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie
równieŜ okazją do modlitwy za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy w Indywidualnych Formach śycia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o
nowe, święte powołania do słuŜby Bogu i ludziom
we wspólnocie Kościoła.
Bp Kazimierz Gurda
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki oraz 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. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

