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ADWENT
Nacechowany kontemplacją czas adwentowy albo

gorączkowy czas przygotowań bożonarodzeniowych –
dzisiejsza Ewangelia kwestionuje jedno i drugie.

Jan, głos wołający na pustyni, zdaje się nie nawoły-
wać ani do nerwowej, ślepej bieganiny za tysiącem
spraw, ani do błogiego oddawania się medytowaniu. Sło-
wa, jakie do nas kieruje, lepiej oddają zachęty czy napo-
mnienia: ,,Opamiętaj się!”, czy: ,,Zastanów się!” Obudź
się! Nawróć się! Nie pozwól dalej sobą popychać! Do
czego Jan tak naprawdę nas zachęca albo na co chce nas
przygotować? Gdyby posłużyć się metaforami Izajasza,
to należałoby powiedzieć, że chce nas przygotować na
potężne trzęsienie ziemi i na wielkie zmiany, a nawet do
nich zachęcić.

Ewangelista Łukasz nie chce, żebyśmy słuchali Je-
zusa bez tego poprzedzającego nawoływania Jana, które
ma nas obudzić. I Kościół nie pozwala nam przystąpić do
stajenki, zanim nie wysłuchamy nad Jordanem głosu Ja-
na, proroka pustyni. Żadna droga prowadząca do świąt
Bożego Narodzenia nie może ominąć jego wołania do
nawrócenia. Boże Narodzenie jest dla przebudzonych,
dla tych, którzy w Adwencie spędzali sobie sen z oczu.

Jan nie chce nas uśpić, choć chciałby, żebyśmy do-
brze śnili, marzyli, ale z szeroko otwartymi oczyma i z
tęsknotą, która popycha do działania.

Co jest krzywe, powinno zostać wyprostowane; co
jest nierówne, wyrównane! To jest Adwent – czas, żeby
stać się prawym i wyprostować się, czas naprawienia nie-
prawości i przebaczenia win.

Tak  przeżyć Adwent  i  w  ten  sposób  zbliżać się
krok za krokiem do pokoju, który obwieszcza Boże Na-
rodzenie, już byłoby czymś wielkim!

PRZEDTEM – POTEM
Zrównanie gór i pagór-
ków. Jan, głos wołające-
go na pustyni, wykorzy-
stuje obrazy, które nadal
są aktualne i przema-
wiają do wyobraźni. Dla
wszystkich jest zrozumia-
łe, że nic nie musi pozo-
stać takie, jakie jest dzi-
siaj – nawet to, co widać
tuż za oknem. Jan chce
dodać nam odwagi. Nie
powinno nas to przera-
żać. Chce nas zachęcić.
Nic nie powinno nam
przeszkodzić spoglądać
w przyszłość. Bóg bo-
wiem rzeczywiście przy-
chodzi. Nic nie musi po-
zostać takie, jakie jest.
Wszystko może być lep-
sze – także dzięki nam...



Czy Adwent to czas pokuty?

Adwent to czas rekolekcji, spowiedzi, postanowień…..
to swoiste zmaganie się z czasem. Dobrze jest w tym okre-
sie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się ro-
ku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w
mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok naj-
bliższy, jeśli będzie nam dany. W podziale osobistego cza-
su każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową,
aby planowanie odpowiednio rozłożyć. Chodzi bowiem, aby w nim uwzględ-
nić nie tylko okresy pracy i odpoczynku, ale również czas modlitwy w ciągu
dnia, czy dni bardziej intensywnej modlitwy w ciągu tygodnia, miesiąca. Naj-
ważniejsze, aby taką potrzebę w sobie wywołać. Trzeba bronić się przed cią-
głym powtarzaniem: „nie mam czasu”, „jestem zmęczony”, „wszystko jest
bez sensu”, itp.; musimy odtruć się, przez nieużywanie pewnych słów, powie-
dzeń, które tworzą niewłaściwe klimaty, nastroje smutku, poczucie bezna-
dziejności.

Adwent jako okres liturgiczny nie jest w sposób ścisły czasem pokuty
(tak jak jest nim np. Wielki Post). W nowym Katechizmie nie ma już przyka-
zania kościelnego: „W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać!”
Czy to znaczy, że np. udział w dyskotece podczas adwentu nie stanowi już
problemu? Jeżeli zapis ten został usunięty, to przecież nie oznacza to, że Ko-
ściół nakazuje coś innego. Adwent w zamyśle Kościoła nie stanowi jeszcze
jednej, kolejnej okazji do zabawy i do handlu. W tym czasie chrześcijanin do-
znaje szczególnego kuszenia; może czuć się rozdarty pomiędzy tym, co pro-
ponuje Kościół, a tym, co proponuje tzw. świat. W tej sytuacji musi dokonać
wyboru. Nie tylko dlatego, że coś wolno lub nie, ale dlatego, żeby pozostać
wiernym wartościom i przyjąć styl życia, który jest formą opowiedzenia się
za Chrystusem. Adwent to przede wszystkim okres oczekiwania na powtórne
przyjście Chrystusa. Elementem przygotowania do Paruzji Jezusa Chrystusa
jest niewątpliwie zalecona przez Niego pokuta. Huczne zabawy nie służą pie-
lęgnowaniu tęsknoty za Niebieskim Jeruzalem.

Najważniejsze jednak jest zachowanie pewnego rodzaju nastawienia du-
szy, aby wykorzystać czas Adwentu jak najlepiej. A czas, jak mawiał Prymas
Tysiąclecia, to miłość. Niech więc czas Adwentu przepełniony będzie dzieła-
mi miłości, bo przy Paruzji sądzeni przecież będziemy właśnie…. z miłości.

Ks. Paweł Staniszewski

W dzisiejszą – Drugą Niedzielę Adwentu – spotkajmy się na nabożeństwie
pokutnym o godz. 14:00. Posłuszni wołaniu adwentowych proroków – Izaja-
sza i Jana Chrzciciela – chcemy prostować nasze drogi, przygotować się na
przyjście Pana. Kto czyni źle – niech się nawróci, kto czyni dobrze – niech czy-
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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,

Maksymiliana Mika, Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Jó-
zefa Wycisk, zm. z pokrewieństwa Przybyła-Mika-Muszalik i dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Adwentowe nabożeństwo pokutne.
poniedziałek 10 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
wtorek 11 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) ………………………………………………………………...
środa 12 grudnia 2018 – Dzień powszedni
06:30 (roraty) ………………………………………………………………...
czwartek 13 grudnia 2018 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17:00 (roraty) Za zm. Joannę i Adolfa Marklowski, 3 synów, Klarę i Józefa

Rzega, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Krystynę i Gerarda
Sander i zm. z pokrewieństwa.

piątek 14 grudnia 2018 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora K-ła
17:00 (roraty) Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, Annę i Henryka Filip, Jana

Wrazidło, dziadków z 4 stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.

sobota 15 grudnia 2018 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) O zdrowie, błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego

dla Bernarda z okazji 40. rocznicy urodzin.
17:00 Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, rodziców Annę i Aleksandra

Wyglenda i zm. z pokrewieństwa Antosik-Duda-Stefański.
niedziela 16 grudnia 2018 – III Adwentu (G )
08:00 W intencji Parafian.
10:30 Za zm. Gintera Piecha, wnuka Adriana, Katarzynę i Karola Dlugosz,

Stefanię i Antoniego Lelek, Konstantego i Marię Hozombek, Angelę i
Ernesta Przybyła, Elzę Sikora i zm. z pokrewieństwa. [Chrzest: Jakub
Piotr Chrubasik i Lena Maria Walach].

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem medalików dla dzieci I-Komunijnych.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Dzisiaj po Mszach św.
zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Na rozpoczęcie działalno-
ści naszego Parafialnego Zespołu Caritas zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 1 090,25
PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim Ofiarodawcom!
Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na pokutne nabożeństwo adwentowe.

W poniedziałek na godz. 18:00 zapraszam na spotkanie robocze nasz Para-
fialny Zespół Caritas.

W przedsionku kościoła można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom Caritas oraz opłatki na wigilijne stoły.

Roraty w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 17:00, w środę o
godz. 06:30, a w sobotę o godz. 08:00.

W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. SP.
W przyszłą niedzielę o godz. 14:00 nabożeństwo dla Dzieci Pierwszokomunij-
nych i ich rodzin z poświęceniem i wręczeniem medalików.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie po Mszy św.
Nadal można zamawiać intencje na 2019 rok.

21.12.2018 o godz. 16:00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im.
Eichendorffa w Łubowicach odbędzie się spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich
oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu
wraz z infrastrukturą między Gminą Rudnik i Gminą Nędzą.
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 (14.12.2018, godz. 18:00) Kurek Sylwia, Kurek Katarzyna,
Kupka Maria, Pawlak (Krydzińska) Joanna, Stochla Renata i Dańko Klaudia, a w
piątek za 2 tygodnie (21.12.2018, godz. 18:00) Kocur Teresa, Kiszka Karina,
Wowrek Katarzyna, Wowrek Teresa, Mraczny Beata i Wrońska Monika.

Rekolekcje dla rolniczek odbędą się tradycyjnie w Domu Formacyjnym w Raci-
borzu – Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek 11. grudnia 2018 r. godz.10.00; zakoń-
czenie w czwartek 13 grudnia 2018 r. godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor
ośrodka ks. Łukasz Szablicki (tel. 32 41 51 386, e-mail: ddf@miedonia.pl)

Informacje duszpasterskie
09.12.2018 – 16.12.2018

poniedziałek 17 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę Kubina w 4. rocznicę śmierci, rodziców Antoniego Badurczyk,

żony Klarę i Bertę, zm. dzieci Stefanię i Ruth, zięciów Wolfganga i Edwarda,
teściów Jana Kubina, żony Martę i Genowefę, dzieci Zofię i Erykę oraz pokre-
wieństwo Badurczyk-Kubina.

wtorek 18 grudnia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jerzego Mika, córkę Bogusławę, rodziców Joachima i Gertrudę Mika,

Zofię i Alfonsa, Józefa Piździor, rodzeństwo, zm. z pokrewieństwa, zm. kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.


