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II Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Marka (1,1-8)
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym. Jak jest
napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieŜki. Wystąpił Jan
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder,
a Ŝywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym”.

P

atrzmy, co głos [Jan Chrzciciel], zwiastuje o
Słowie [Jezusie]: „Przygotujcie – mówi – drogę
Panu”. Jaką drogę przygotujemy Panu? MoŜe cielesną? Ale czy Słowo moŜe iść taką ścieŜką? A moŜe
wewnątrz duszy naleŜy przygotować drogę, w
sercu naszym uporządkować słuszne i sprawiedliwe
ścieŜki? To jest droga, przez którą wchodzi mowa
BoŜa, która osiada w sercu ludzkim zdolnym ją
przyjąć. Wielkie jest serce człowieka, przestrzenne
i obszerne, jeśli tylko jest czyste. Czy chcesz poznać jego wielkość i szerokość? Patrz, jak wiele
zamysłów BoŜych moŜe ogarnąć! Sam powiedział:
„Dał mi prawdziwe pojęcie o tym, co istnieje: dał
poznać zasadę świata i jego składniki, początek,
kres i środek wieków, róŜnorodność czasów i
zmiany miesięcy, lat i układy gwiazd, naturę i popędy dzikich zwierząt, gwałtowność duchów i
myśli ludzkich, róŜnorodność drzew i leczniczą
moc korzeni” (Mdr 7, 17 – 20). Widzisz, Ŝe niemałe jest serce ludzkie, jeśli to wszystko moŜe objąć.
Poznaj jego wielkość, która moŜe objąć tak wiele
prawdziwej wiedzy i to nie wielkością ciała, lecz

mocą zmysłów... Zobaczmy jednak kilka prostych i
codziennych przykładów, które przytoczę, aby móc
uwierzyć, jak wielkim jest serce człowieka. Zachowujemy w pamięci duŜe miasta, któreśmy oglądali i w sercu swoim rozpamiętujemy ich cechy
charakterystyczne, połączenia ulic, murów, budynków. Jakby wymalowaną i opisaną zachowujemy w
pamięci drogę, przez którą jechaliśmy; morze,
przez które Ŝeglowaliśmy, obejmujemy milczącą
myślą. Nie jest małe – jak rzekłem – serce ludzkie,
które moŜe objąć tak wiele rzeczy. Jeśli zaś nie jest
małe, obejmując tak wiele rzeczy, to z tego wynika,
Ŝe w nim przygotowuje się drogę Panu i prostuje
się ścieŜki, aby mogła po nich wędrować mowa i
mądrość Pańska. Przygotuj drogę Panu przez dobre
postępowanie, a dobrymi uczynkami utrzymuj
ścieŜkę, aby Słowo Pańskie chodziło w tobie bez
obawy i by Ono dało ci wiedzę o swych tajemnicach i swoim przyjściu. Jemu chwała i panowanie
na wieki wieków. Amen.
Orygenes († 254)
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Poniedziałek – 8 grudnia 2014 – Niepokalane Poczęcie NMP
Łk 1,26-38
630
Za † siostrę Marię
900
Za † Jana Grabuńczyka (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 22)
1630
Za † męŜa i ojca Franciszka w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i brata Gerarda
1800
W intencji Dzieci Maryi, Rycerstwa Niepokalanej oraz Rodziny Radia Maryja
Wtorek – 9 grudnia 2014
Mt 18,12-14
630
Za † Stanisławę Starościak w 1. rocznicę śmierci
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Eltern Ernst und Maria sowie für
alle †† Verwandten und Vorfahren der Familien: Jendrosch, Gonschior, Podhajski und Rödiger
900
Do BoŜej Opatrzności w 75. rocznicę urodzin Eugenii Teluk z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za † matkę Stefanię Wojtaszek w rocznicę śmierci
2. Za † Piotra Paraczyńskiego w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron
Środa – 10 grudnia 2014
Mt 11,28-30
630
Za † Norberta Plinta w 1. r. śm. oraz za †† córkę Alicję, brata Ernesta, jego rodziców, †† z rodziny
700
Za †† Annę i Franciszka Siwek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Roraty dla dzieci: 1. W intencji Ojczyzny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę i Filipa, rodzeństwo Pelagię, Jana i Zdzisława oraz za †† krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 11 grudnia 2014
Mt 11,11-15
630
Za †† rodziców Irenę i Jana Kokór oraz Małgorzatę i Gerarda Lukaszczyk i †† z rodziny
700
Za † mamę Monikę Mroźla w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za †† rodziców z obu stron oraz za † Ŝonę Marię i Ludwinę i †† pokrewieństwo z obu stron
2. Za † męŜa Franciszka Micherda
Piątek – 12 grudnia 2014
Mt 11,16-19
630
Za † mamę Paulinę Kokoszko w 3. rocznicę śmierci i za † siostrę Alicję Ślósarek
900
Za † Ŝonę Janinę Pilipczuk, †† rodziców z obu stron, siostry Annę i Eugenię oraz brata Piotra i
†† z rodziny
1800
Roraty dla młodzieŜy i dorosłych: 1. W intencji ks. Proboszcza Adama z okazji urodzin o BoŜe
błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od RóŜ RóŜańcowych i Koła Przyjaciół Radia Maryja)
2. Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, kuzyna Edwina Węgrzyn
Sobota – 13 grudnia 2014 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Mt 17,10-13
630
Roraty dla dorosłych: Za †† rodziców Michała i Katarzynę Grzeszczuk, ciocię Marię Młot,
kuzynkę Stefanię i jej syna Tadeusza Poźniaka
1730
Nieszpory Maryjne
1800 1. Do Miłosierdzia B. za †† mamę Annę, ojca Piotra, teściów, †† z całej rodziny i dusze w czyśćcu
2. Za † Stanisława Nowakowskiego w 43. rocznicę śmierci i za †† z rodziny z obu stron
3. Za † męŜa Jerzego Dudek w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1930
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 14 grudnia 2014
Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28
700
Za †† Feliksa i Zofię Kopczak, rodziców Marię i Józefa, rodzeństwo Emilię, Władysława i
Jana Kłusyk, Annę, Franciszka i Bernarda KałuŜa oraz szwagra Henryka
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W klasztorze Annuntiata skupienie dla męŜczyzn
900 1. W intencji Anny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Dziękczynna w int. Krystyny Laska z ok. 75. r. urodzin o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie
1030
Za † matkę Franciszkę Jurecki w 15. rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, męŜa Maksymiliana,
siostrę Teresę i siostrzeńca Artura
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Za †† córkę Edytę, męŜa Ryszarda, zięcia Norberta, rodziców z obu stron, całe pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † matkę Agnieszkę Simek i wszystkich †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o jedność i zgodę w rodzinach
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory Adwentowe.
Jutro,8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy
Świętej o godz. 630, 900, 1630 i 1800. Dzieci zapraszamy na którąś ze Mszy wieczornych.
Roraty od wtorku do czwartku dla dzieci o 1730; w piątek zapraszamy młodzieŜ na 1800, w sobotę
roraty dla dorosłych o 630.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
MłodzieŜ zapraszamy na czuwanie do klasztoru Annuntiata w sobotę o 1930.
W przyszłą niedzielę, 14 grudnia rozpoczyna się peregrynacja znaków Światowych Dni MłodzieŜy:
KrzyŜa oraz Ikony Matki BoŜej. Znaki te będą przekazane nam przez Czechów na Kopie Biskupiej.
Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
W przyszłą niedzielę od 900 w klasztorze Annuniata skupienie dla męŜczyzn.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza swoich członków na spotkanie, które odbędzie się dnia
9 grudnia o godz.1830 w Centrum MłodzieŜowym „PRZYSTAŃ” w Raciborzu przy ul. K. Miarki 7a.
13 grudnia o 1530 w kościele św. Mikołaja odbędzie się spotkanie rodzin zainteresowanych Domowym Kościołem. Rozpoczęcie Mszą Świętą w klasztorze Sióstr ElŜbietanek.
14 grudnia z okazji Dnia Niepełnosprawnych odbędzie się pielgrzymka do katedry w Opolu. Rozpoczęcie o 1330.
Przed kościołem moŜna nabyć opłatki, świece Caritas. MoŜna takŜe wesprzeć działania parafialnego
Caritas. Z tyłu kościoła będą wystawione kosze, do których moŜna składać trwałą Ŝywność.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; dziś
takŜe dzień modlitw za kościoły na Wschodzie i okazja do wsparcia materialnego przed kościołem.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Jadwiga Kussy, lat 65, zam. na ul. Gwiaździstej 45
 Marek Maryszczak, lat 53, zam. na ul. Słowackiego 36
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
Jaki wpływ na moją moralność, na moją wierność, na moje wybory mają media, technologie cyfrowe.
Czy dzięki nim stawiam sobie wyŜsze wymagania, czy teŜ Ŝyję bez wymagań, przykazań, zasad. Dzieci i młodzieŜ dziś częściej siedzą przed komputerem, tabletem, smartfonem niŜ Ŝywym człowiekiem, zamknięci w wirtualnym świecie, godzinami grają, w co? surfują, blogują, laikują, ale coraz rzadziej biegają, czytają, modlą się.
Komputer to dziś najwaŜniejszy świat dziecka, który odrywa od bliskich, przyjaciół i Boga. Komputer bawi,
wypełnia czas, samotność i załatwia coraz więcej potrzeb emocjonalnych młodego człowieka. Komputer czasem
staje się jedynym oknem na świat, mającym ogromny wpływ na młodego odbiorcę. Dziecko jest głodne wszystkiego, czasu, obecności, miłości, uwagi, docenienia, sukcesu, wraŜeń, wszystko to dziś zaspakaja wierny komputer, który stoi w swoim miejscu i cierpliwie czeka, gotowy do działania. Do tych potrzeb nie ma juŜ dostępu
rodzic, wychowawca, bo brakuje mu czasu, siły, inwencji. Młody człowiek, który godzinami uŜywa komputera
jak tlenu, buduje silną więź z tym urządzeniem, tu moŜna szybko osiągnąć sukces, wyrazić swoją złość, kogoś
bezwzględnie pokonać. Dziecko które spędza czas na graniu w wirtualnym świecie, traci powoli swój wewnętrzny spokój, swoją niewinność, czystość. Komputer dostarcza duŜo silnych wraŜeń, umysł młodego odbiorcy jest w nieustannym napięciu co skutkuje zmęczeniem systemu nerwowego, dzieci miewają koszmarne sny a
nawet nerwice. Stają się coraz bardziej napięte i wybuchowe, zmęczone ilością wraŜeń, których system nerwowy nie jest w stanie przerobić, sprawiają trudności wychowawcze rodzicom i nauczycielom. Dziecko, które w
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ramach zabawy strzela i zabija przeciwnika i na niego poluje, czy moŜe być łagodne, spokojne, Ŝyczliwe. Czy
będzie współczuło drugiej osobie czy będzie w stanie poczuć jego ból. Godzinami trenując, zachowania agresywne i przemocowe. Bezwzględne dąŜenie do celu i doświadczanie nagrody za to Ŝe się kogoś szybko zabiło i
zadało perfekcyjnie ból, musi zmieniać człowieka. Komputer to narzędzie, które powinno słuŜyć do pacy, rozwoju a najmniej do rozrywki, ale najczęściej jest wykorzystywane Ŝeby się rozerwać. Obcowanie z komputerem
moŜe rozerwać porządek poznawczy, emocjonalny i moralny młodego odbiorcy moŜe go wprowadzić w świat
chaosu. W rzeczywistości wirtualnej nie ma sumienia, stróŜa moralności, nie ma Ŝadnych granic, moŜna sięgnąć
po wszystko, treści niezwykłe, raniące i zatrute, które zmienią człowieka. Młody gracz coraz częściej jest opryskliwy, lubi czuć złość bo w niej odnajduje siłę, jest arogancki, lekcewaŜy potrzeby innych, coraz bardziej nieposłuszny, skoncentrowany na sobie. Podstawowy argument, który stosuje to bunt i gniew. Zaczyna wierzyć, Ŝe
tylko siła i bezwzględność, prawo pięści to najskuteczniejsze droga do celu. Trzeba być twardym aby pokonać
drugiego, który jawi się jako wróg. Czy rodzice znajdą w ten adwent czas aby zajrzeć do komputera swojego
dziecka, przejrzeć gry i zastanowić się czy tj, dobry pokarm dla ich dziecka. Kiedy przychodzi dziecko z szkoły i
chce jeść, rodzice szukają w lodówce najzdrowszego pokarmu, nikt nie da dziecku pokarmu zatrutego, przestarzałego. Dzieci same nie chcą takiego pokarmu. A pokarm wirtualny, który przyjmuje nasze dziecko czy jest dla
niego zdrowy. Dziecko uczy się wybierać, jego sumienie jest jeszcze nie ukształtowane, a w grach komputerowych doświadcza nagrody za złe czyny, zostaje bohaterem gry, czempionem, kiedy niszczy i zabija. Wciela się
w bezwzględnego niszczyciela wszystkiego co stoi na przeszkodzie i trenuje swoją skuteczność. Jego emocje są
zdominowane przez złość, gniew, wściekłość, a umysł myśli jak pokonać, wykorzystać drugiego, nie zastanawia
się nad sposobami pomocy, współpracy. CzyŜ nie warto zastanowić się nad ascezą, wręcz abstynencją od mediów, komputera, wirtualnych gier. Dać szanse sobie i dzieciom na oczyszczenie z śmieci wirtualnych, naszych
umysłów i emocji. MoŜe przeŜyć ten adwent bez telewizora, komputera, tabletu, a przynajmniej ich obecność w
naszym Ŝyciu ograniczyć, odebrać im wpływ na naszą wolę, wraŜliwość, postrzeganie świata. Mamy okazję
sprawdzić ile jeszcze jest w nas wolności, czy potrafimy Ŝyć bez tych urządzeń, czy teŜ jesteśmy ich niewolnikami. Czy jeszcze mamy własne zdanie i wyraźną toŜsamość, czy teŜ myślimy, mówimy językiem mediów a
naszą toŜsamość rozmazana zmienia się pod wpływem nowych wydarzeń medialnych. Czy jesteśmy jeszcze w
czymś stali i wierni, czy teŜ wszystko nam się miesza, utraciliśmy wewnętrzny spokój i nie znamy granic naszego sumienia. Wolność to między innymi zdolność dobrego wyboru, to odwaga powiedzenia nie, temu co szkodzi, to męŜność pójścia za tym co wymaga ofiary, wysiłku, poświęcenia. Warto w sakramencie pojednania i
ćwiczeń rekolekcyjnych zaproponować ascezę od mediów elektronicznych zwłaszcza komputera, warto zapytać
dzieci i młodych ludzi ile godzin spędzają przed komputerem, co jest ich ulubioną grą, czy jest w niej zabijanie,
okrucieństwo. Jak często młodzi ludzi odwiedzają strony pornograficzne i jak to na nich wpływa. Warto zachęcić rodziców do dania czasu swojemu dziecku w adwencie aby zmniejszyć uŜywanie komputera. Zapytajmy
rodziców ile czasu spędzają ich dzieci przed komputerem, jakie strony najczęściej odwiedzają, w co grają ich
dzieci, jakie maja kontakty społecznościowe. Czy komputery ich dzieci są zabezpieczone przed szkodliwymi
treściami, czy teŜ dziecko moŜe bez ograniczeń wszystko oglądać w internecie. Kiedy ostatni raz rodzic towarzyszył dziecku przy komputerze. Czasem rodzice boją się komputera, są nieporadni w jego obsłudze, mogą
poprosić dziecko aby ich nauczyło obsługiwania tego urządzenia. Kupując komputer dziecku warto kupić takŜe
programy zabezpieczające, poprosić informatyka aby stosownie ustawił pracę komputera aby ograniczyć dowolność korzystania. Często rodzice kupują elektroniczne zabawki swoim dzieciom i pewnie stanie się takŜe w
te święta, bo nie chcą by ich dziecko było gorsze od innych dzieci. Dając dzieciom te zabawki, rodzice mają
trochę wolnego czasu dla siebie, ale przyjdzie taki czas kiedy nie będą mogli oderwać dziecka od komputera.
Kiedy dziecko przestanie się uczyć, zaniedba edukacje albo nie przejdzie do następnej klasy, nie będzie reagować na prośby rodziców, wtedy przekonają się jaka jest siła tych mediów. Komputer sam w sobie i podobne mu
urządzenia nie są złem ale mogą być wykorzystywane nieodpowiedzialnie, to urządzenia, które dają moŜliwość
sięgnięcia po dobro ale teŜ po zło, rzeczywistość wirtualna nie jest obojętna tam się toczy największa walka
duchowa z czego nie zdajemy sobie sprawy. Kiedy dziecko nie potrafi się oderwać od komputera, rodzice często
zachowują się drastycznie, wyrywając kable, czy zabierają to urządzenie, naraŜając się na agresję i wrogość
dziecka, lepiej wtedy stopniowo ograniczać, pozwalać korzystać w wyznaczonych granicach i po spełnionych
zobowiązaniach choćby dotyczących odrabiania zadań szkolnych. Komputer moŜna wykorzystać do nauki języka i rozwoju sprawności intelektualnych ale nie moŜna go przeceniać, aby nie zdominował umysłu i emocji
dziecka.
Stwórzmy Chrystusowi godne mieszkanie w sobie, nie pozostańmy na poziomie konsumpcji nowych porcji
wraŜeń. Miejmy odwagę nawiązać z nim relację i oddać się wpływowi Jego miłości. Wszystkim Ŝyczę błogosławionego czasu adwentowego oczekiwania na bliskość z Chrystusem.
ks. Marcin Marsollek, duszpasterz trzeźwości, specjalista ds. uzaleŜnień

