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PRZYJŚCIE PANA
W nasze ziemskie życie jest wpisane „oczekiwanie”.

Ciągle na kogoś albo na coś czekamy. Oczekiwanie doty-
czy również naszej kondycji duchowej. Jest to postawa
wyjątkowo aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas
na powtórne przyjście Pana przy końcu czasów oraz w ła-
skach Świąt Jego Narodzenia. Ten sam Pan, który narodził
się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umar-
łych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy „triumf Boga nad buntem zła
przyjmie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym
tego świata, który przemija” (KKK 677).

Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź Jezusa, że pośród wielu
przerażających znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je wszystkie:
objawienie się Jego jako Pana chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów Jezusa
nie będzie to dzień lęku, ale ufności. Aby przyjąć postawę ufności w dniu
ostatecznym wymaga to przygotowania i przemiany naszego życia. Dla-
tego w Adwencie musimy wcielić w życie zalecenie samego Jezusa:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe […] Czuwajcie
więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszyst-
kiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Przyjście Boga do nas jest wielkim wydarzeniem. Dlatego samo
oczekiwanie na Pana zakłada naszą gotowość na spotkanie z Nim. Temu
ma służyć nasza czujność i prośba słowami Psalmisty: „Daj mi poznać,
Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. Wszystko
po to, żebyśmy stawali się „coraz doskonalszymi” na przyjście Pana, od-
nieśli zwycięstwo nad sobą oraz uporządkowali swoje życie. Na co we-
dług wskazówek Jezusa musimy zwrócić uwagę? Chodzi o czujność i
rozwój modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowania nie ulegli ociężało-
ści serca, swoistej znieczulicy na sprawy Boże i nie zatrzymali się jedy-
nie na troskach doczesnych.



I Niedziela Adwentu
Kto poznał drogę, często wykonał
już najtrudniejszą pracę.

W pewnej szkole-przytułku dla sierot i bez-
domnej młodzieży w Hamburgu w 1839 roku
zawisł po raz pierwszy wieniec adwentowy.
Na początku XX wieku rozpowszechniły go
ewangelickie ruchy młodzieżowe w całych
Niemczech i Europie. Na terenach dzisiejszej
Polski pojawił się w 1925 roku; najpierw w
ówczesnym Breslau (dzisiejszym Wrocławiu).
Kształt koła jest starożytnym symbolem na-
dejścia dobra i obrony przed złem.Lepiej później,

niż wcale
Głosi stare porzekadło,
które nadaje się też do
Adwentu. Oczywiście, le-
piej byłoby w porę, od po-
czątku, zacząć przygoto-
wywać się na przyjście
Pana. Ale w życiu różnie
się układa. Nie zawsze
można zdążyć w porę.
Można później, ale żeby
mimo to zdążyć, by powi-
tać nowo narodzonego
Jezusa.

Nigdy nie stój w miejscu.
Idź ze swoimi braćmi.
Biegnij do swego celu
śladami Chrystusa.

Z Reguły wspólnoty z Taizé

Chrześcijanie, jeśli chcą odpowiedzieć na oczekiwa-
nie przez ludzi zbawienia, potrzebują widocznego
centrum, miejsca gromadzenia się, domu Bożego.



Porządek nabożeństw
02.12.2018 – 11.12.2018

www.intencje.lubowice.eu

niedziela 2 grudnia 2018 – I Adwentu
07:30 Za zm. ks. Józefa Gacka w 1. rocznicę śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców, zm. z rodzin Bulenda, Bor-

szcz, Kaczmarczyk i zm. z pokrewieństwa.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Ernesta Marek z okazji 80. rocznicy urodzin.
[Chrzest: Hanna Łucja Wolnik]

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem lampionów, wieńców i świec adwentowych.
poniedziałek 3 grudnia 2018 – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

17:00 (roraty) …………………………………………………………………………..
wtorek 4 grudnia 2018 – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
09:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Górników.
17:00 (roraty) Za zm. O. Mikołaja Wallach, siostrę Hildegardę i dusze w czyśćcu.
środa 5 grudnia 2018 – Dzień powszedni
06:30 (roraty) …………………………………………………………………………..
czwartek 6 grudnia 2018 – Dzień powszedni – Św. Mikołaja
17:00 (roraty) Za zm. Gerarda Widenka, rodz. Józefa i Klarę, Gertrudę Halamoda, mę-

ża Józefa, Jana, Adolfinę Bulenda, Józefa i Jana Bulenda, siostry Annę i Marię.
piątek 7 grudnia 2018 – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
06:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do Serca Jezusowego.
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, zm. rodziców

Józefa i Edeltraudę Wycisk, Franciszka Wycisk, Łucje Piperek, Małgorzatę
Wolnik, Annę Zaremba, Marię Wojtek i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 8 grudnia 2018 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
08:00 (roraty) W intencji dziewcząt i kobiet naszej parafii.
14:00 Chrzest: Emilia Magdalena Wardenga
niedziela 9 grudnia 2018 – II Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziadków z obu

stron i kuzynkę Marię Krettek.
10:30 Za zm. rodziców Alfonsa i Annę Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymi-

liana Mika, Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Józefa Wycisk, zm. z
pokrewieństwa Przybyła-Mika-Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 10 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) …………………………………………………………………………..
wtorek 11 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) …………………………………………………………………………..

14:00 Adwentowe nabożeństwo pokutne.

13:00 Pogrzeb śp. Marii Gali z Grzegorzowic.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje a do puszek po
Mszach św. zbiórka na rozpoczęcie działalności naszego Parafialnego Zespołu
Caritas. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii, a po Mszach św. zbiór-
ka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Serdeczne „Bóg zapłać!”
wszystkim hojnym Ofiarodawcom!

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy nowy rok kościelny i drugi etap pro-
gramu duszpasterskiego na lata 2018-2019. Hasłem tego roku będą słowa
„Duch, który umacnia miłość”.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem
lampionów, wieńców i świec adwentowych.

Od dzisiaj w przedsionku kościoła można nabywać świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas oraz opłatki na wigilijne stoły. Dochód
będzie przeznaczony na działalność naszego parafialnego zespołu Caritas.

Od poniedziałku zapraszam z lampionami na Roraty w poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek o godz. 17:00, w środę o godz. 06:30, a w sobotę o godz. 08:00.

We wtorek przypada wspomnienie św. Barbary, patronki Górników.
Msza św. w ich intencji o godz. 09:00. Wszystkim Górnikom w ich
święto składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki
ich Patronki.

W czwartek po roratach spotkanie ze św. Mikołajem. Zapraszamy wszystkie
dzieci!
W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych chorych. Zapisy w zakrystii i
kancelarii parafialnej. Przed świętami będą jeszcze dodatkowe odwiedziny.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej organizuje 16. grudnia o
godz. 16:00 w Raciborskim Centrum Kultury koncert charytatywny
na rzecz leczenia trzyletniego Rafałka, który ma rodzinę w naszej pa-
rafii. Szczegóły na plakacie w gablotce.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie po Mszy św. Nadal
można zamawiać intencje na 2019 rok.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (07.12.2018, godz. 17:45) Jasny Karolina, Gładysz Stanisła-
wa, Jambor Iwona, Wolnik Anna, Kałuża Grażyna i Kałuża Justyna, a w piątek za
2 tygodnie (14.12.2018, godz. 17:45) Kurek Sylwia, Kurek Katarzyna, Kupka
Maria, Pawlak (Krydzińska) Joanna, Stochla Renata, Dańko Klaudia.

W związku z tym, że nastręcza to wiele praktycznych problemów, proponuję, by
zrezygnować od jutra z podziału na mężczyzn i kobiety w czasie pochodu ofiar-
nego. Od jutra można iść na ofiarę tak jak to ma miejsce na ślubach i pogrzebach
– po kolei ławkami.

Informacje duszpasterskie
02.12.2018 – 09.12.2018


