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Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Łk 21, 25 – 28, 4-38
Czytania z Ewangelii, które przezna- nie raz doświadczyliśmy, że przyczone są na Adwent, roztaczają przed nami zwyczajenia, do których się przywiązuapokaliptyczne obrazy. Katastrofy, zagłada jemy, rozleniwiają nas i tak bardzo stanaszego świata i to ma być
jemy się wygodniccy, że
początek zbawienia? Być
poszukiwanie i tęsknota
może tak musi się stać. Być
za światem, który namoże to, do czego się przyznaczony jest przez Bozwyczailiśmy, na co się naga i Jego miłość, wydają
2
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r.
stawiliśmy, musi zniknąć,
się nam sprawą nie warabyśmy mogli się przygotować na spotkanie tą żadnego zachodu. Obyśmy przygotoz tym, co niespodziewane, nieprzewidywal- wali się na przyjęcie Boga, który chce
ne, zaskakujące - z Bogiem, który chce zbu- przyjść do nas i odmienić nasze życie.
rzyć naszą codzienną rutynę. Zapewne już

I NIEDZIELA
ADWENTU

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla
odpuszczenia grzechów. Łk 3, 1 – 6
Nacechowany kontemplacją czas adwentowy pustyni. Żadna droga prowadząca do
albo gorączkowy czas przygotowań bożona- świąt Bożego Narodzenia nie może
rodzeniowych - dzisiejsza Ewangelia kwe- ominąć jego wołania do nawrócestionuje jedno i drugie. Do
nia. Co jest krzyczego Jan tak naprawdę nas
we, powinno zozachęca albo na co chce nas
stać wyprostowaprzygotować? Ewangelista
ne; co jest nieŁukasz nie chce, żebyśmy słurówne, wyrówna9 grudnia 2018 r. ne! To jest Adchali Jezusa bez tego poprzedzającego nawoływania Jana,
went - czas, żeby
które ma nas obudzić, i Kościół nie pozwala stać się prawym i wyprostować
nam przystąpić do stajenki, zanim nie wysłu- się, czas naprawienia nieprawochamy nad Jordanem głosu Jana, proroka ści i przebaczenia win.

II NIEDZIELA
ADWENTU

Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Łk 3, 10 – 18.
Cóż mamy czynić?" — pytali w napięciu lu- dań przepełnić zasadami chrzedzie Jana Chrzciciela. Jego odpowiedź była ścijańskimi. Znaczy to, że musi
krótka i jasna: Dzielcie się z innymi tym, co swój zawód traktować jako
macie, i rozumnie wypełniajcie swoje obo- powołanie, jako służbę dla
wiązki!" Czy pytający byli zadowoleni z takiej Boga, jako „służbę Bożą".
odpowiedzi? A może po cichu
„Cóż mamy
mruczeli: „Czy naprawdę celczynić?" —
nicy mają być dalej celnikami,
Pytanie to
a żołnierze — żołnierzami? Czy
powinno
wtedy nie pozostanie wszystko
być też napo staremu?" Właśnie nie! Jan 16 grudnia 2018 r. szym pytadomaga się konsekwencji: celniem: w ronicy nie mają żądać więcej, niż jest ustalone, dzinach, w wykonywaniu
zawodu, w
a żołnierze nie mają nadużywać swej siły. Jan parafii, a także w polityce. Pytanie
jest przekonany, że każdy człowiek może słu- to można też sformułować inaczej: Jak mamy
żyć Bogu na tym miejscu, na którym Bóg go żyć, byśmy dobrze służyli Bogu, a także napostawił. Musi tylko wypełnienie swoich za- szym bliźnim?

III NIEDZIELA
ADWENTU
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W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z
pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło
się dzieciątko w jej łonie. Łk 1, 39 – 45.
Kto tu kogo odwiedza? Kto do kogo
przychodzi tu w odwiedziny? Kto
kogo nawiedza? Maryja Elżbietę? Jezus Jana Chrzciciela? Bóg człowieka? Jedno po-

IV NIEDZIELA
ADWENTU
23 grudnia 2018 r.
zostaje pewne: gdy Maryja odwiedza swoją krewną
Elżbietę, nie one ani ich
jeszcze nienarodzone
dzieci znajdują się w centrum uwagi, lecz sam

Bóg. Nawet dzieci
podskakują
w
matczynych łonach z czystej radości Bożej. Być może taka jest tajemnica wszelkiego życia.

UROCZYSTOSĆ
NARODZENIA
PAŃSKIEGO
25 grudnia 2018 r.
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Wszystko przez
Nie się stało, a
bez Niego nic się
nie stało, co się
stało. J 1, 1 – 3.

Co decyduje, że jakąś rodzinę można uznać jeśli sensem rodziny jest przyza rodzinę dobrą? Jeśli dokładnie przeczyta gotowanie dzieci do podejmosię dzisiejszą Ewangelię, to można dojść do wania decyzji na własne ryzyko, do dorosłowniosku, że dobra rodzina to taka, która ści i samodzielności, żeby mogły swoją drogą
umożliwia dzieciom stanie się dorosłymi i sa- iść z Bogiem i odkryć swoje powołanie. Nie
modzielnymi. Maryi i Józefowi było tak sar- jest to możliwe tam, gdzie zbyt wielką wagę
no trudno pogodzić się z myślą, że ich Syn przywiązuje się do tego, by dzieci były przede
pewnego dnia stanie się
wszystkim grzeczne i by
dorosłym i samodzielnym,
wszystko układało się harjak przychodzi to dzisiejmonijnie. Nieodzownym
szym rodzicom. Ale Jezus
warunkiem dojrzewania
mógł i musiał iść swoją
jest prawo dzieci do oddrogą. Mógł i musiał stać
krywania świata i swego w
30 grudnia 2018 r.
się samodzielnym, aby być
nim miejsca, tzn. prawo
tam, gdzie mieszka Jego Ojciec. Ewangelia do domagania się przez nie wszystkiego, co
nie przedstawia nam bynajmniej jako wzoru takie odkrywanie czyni możliwym, i ukazyrodziny harmonijnej i wolnej od konfliktów. wanie im nieprzekraczalnych granic, które
Jezus nie powiedział Rodzicom, co zamierza wiążą nas, ludzi. Święta Rodzina nie jest więc
zrobić, a gdy Go w końcu znaleźli, na ich wy- świętą rodziną dlatego, że nie znała żadnych
mówkę odpowiedział słowami, które musiały konfliktów czy że zostały jej one oszczędzobyć dla nich co najmniej kłopotliwe. Ale do ne, ale dlatego, że nie brakowało jej odwagi
takich sytuacji w rodzinie musi dochodzić, je rozwiązywać.

NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Łk 2, 41 – 52.
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Listopad w naszej parafii
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

CHRZTY:

Wirgiliusz Wala – Monika Poliwka
Zbigniew Kukuła – Dagmara Kukuła zd. Grzeszczuk

Emilia Zuzanna Kosiorek
Bartosz Marek
Dominika Łucja Pala
Aleksander Wiktor Powązka
Malwina Klaudia Rentflejsz

POGRZEBY:
Maria Kępczyńska
Michał Jasiński
Jerzy Taraska
Edward Pająk

Co czeka nas w grudniu
 2.12- I Niedziela Adwentu. Niedziela

Trzeźwości.
 3.12 – poniedziałek. Wspomnienie św.
Franciszka Ksawerego prezbitera. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian
z ul. Kondziołowiec i ul. Podmiejskiej po
Mszy św. wieczornej
 4.12 – wtorek. Wspomnienie św. Barbary. Msza w int.Górników i ich Rodzin o
godz. 9.00.
 5.12 – środa. Biblioteka parafialne czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 6.12- I czwartek miesiąca. Wspomnienie
dowolne św. Mikołaja biskupa. O godz.
6.30 Msza św. w int.powołań. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Kondziołowiec i ul. Podmiejskiej po Mszy
św. wieczornej
 7.12 – I piątek miesiąca. Wspomnienie
św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Msza św. w int.czcicieli NSPJ o godz.
6.30. Msza św. dla młodzieży o godz.
18.00.
 8.12 – I sobota miesiąca. Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. o
godz. 8.00 wraz z błogosławieństwem ma-

tek oczekujących potomstwa. Adwentowy
Dzień Skupienia dla Legionu Maryi o
godz. 11.oo. Msza św. w int.Dzieci Maryi o
godz. 17.00.
 9.12 - II Niedziela Adwentu. Kolekta na
potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka
na Fundusz Pomocy Kościołowi na
Wschodzie.
 10.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy parafian z ul.
Stodoły po Mszy św. wieczornej.
 11.12 – wtorek. Spotkanie rodziców dzieci z klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo.
 13.12 – czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. Różaniec fatimski o godz. 6.oo. Msza św. w int. czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30.
 14.12- piątek. Wspomnienie św. Jana od
Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian
z ul. Stodoły po Mszy św. wieczornej.
 15.12- sobota. Roraty dla dorosłych o
godz. 8.00. Odwiedziny chorych od godz.
9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
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 16.12- III Niedziela Adwentu, zwana

Niedzielą Radości (Gaudete). Kolekta na
potrzeby remontowe parafii.
 17.12- poniedziałek. Rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Narodzenie Pańskiego. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyńskiego, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza
i ul. Asnyka po Mszy św. wieczornej.
 19.12 –środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 21.12- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Św. Katarzyny,
ul. Wierzyńskiego, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza i ul. Asnyka po Mszy św. wieczornej.
 22.12- sobota. Roraty dla dorosłych o
godz. 8.00.
 23.12 – IV Niedziela Adwentu. Kolekta
na potrzeby parafii.
 24.12 - poniedziałek. Wigilia Bożego Narodzenia. O godz. 23.30, w ramach czuwania przed Pasterką, Jasełka przygotowane przez Oazę. Msza św. Pasterzy o
godz. 24.oo. W czasie Pasterki kolekta
przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
 25.12 – wtorek. Uroczystość Narodzenia
Pańskiego. Nie ma Mszy św. o godz.
19.30.
 26.12- środa. Święto św. Szczepana,
pierwszego męczennika. Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. Chrzty
o godz. 12.15.
 27.12- czwartek. Święto św. Jana Apostoła.

 28.12- piątek. Święto św. Młodzianków

męczenników. Błogosławieństwo dzieci z
okazji św. Młodzianków na Mszy św. o
godz. 9.oo. O godz. 17.00 Msza św. za
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po
śmierci. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńska 76 - 124 po
Mszy św. wieczornej.
 30.12- niedziela. Święto św. Rodziny.
Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
 31.12 – poniedziałek. Msza św. w
int.Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i
sprzątających kościół w grudniu o godz.
17.00. Nabożeństwo na zakończenie roku
2018 o godz. 16.30. Msza św. z rocznym
sprawozdaniem o godz. 17.00.
 1.01 - wtorek. Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Kolekta przeznaczona na
WŚSD w Katowicach.
 3.01 – I czwartek miesiąca. O godz. 6.30
Msza św. w int.powołań. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy parafian z
ul. Pszczyńskiej 130 do 200 po Mszy św.
wieczornej.
 4.01- I piątek miesiąca. Msza św. w
int.czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św.
dla młodzieży o godz. 18.00
 5.01 – I sobota miesiąca. Msza św. o
godz. 8.00 z błogosławieństwem matek
oczekujących potomstwa.
 6.01- niedziela. Uroczystość Objawienia
Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. Kolekta przeznaczona jest na misje.

Odwiedziny duszpasterskie
Sobota 1 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 96-30
2. ul. Poznańska11
Niedziela 2 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 9
2. ul. Poznańska 7

Piątek 7 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 5
2. ul. Poznańska 3
3. ul. Poznańska 1
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Sobota 8 grudnia 2018 r.
1. ul. Podmiejska 21-5 i ul. Lwowska 5-1
2. ul. Kondziołowiec 51a-8
Niedziela 9 grudnia 2018 r.
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 14a-1
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39
Piątek 14 grudnia 2018 r.
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37-1
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-2
3. ul. Reymonta 69-55
i ul. Okopowa 11n-1
Sobota 15 grudnia 2018 r.
1. ul. Okopowa 52-2 (parzyste)
2. ul. Strażacka 42-1
3. ul. Asnyka od 7, ul. Kasprowicza od 12,
ul. Lechonia od 18, ul. Wierzyńskiego
i ul. Św. Katarzyny od 8
Niedziela 16 grudnia 2018 r.
1. ul. Długa 17d-2
2. ul. Staffa 38-20, ul. Leśmiana 31-2
i ul. Staffa 1-14
3. ul. Pochwacie 42-10 i ul. Polna od koń.
Środa 19 grudnia 2018 r.
1. ul. Przybosia 29-4
2. ul. Pszczyńska 200-130
Czwartek 20 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 126-76
2. ul. Równoległa 7-3
i ul. Pszczyńska 201-189
Czwartek 27 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 187-175
2. ul. Pszczyńska 173-159
3. ul. Pszczyńska 157-147
Piątek 28 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 145-119
2. ul. Pszczyńska 117-77a
3. ul. Opolska 24
Sobota 29 grudnia 2018 r.
1. ul. Opolska 22
2. ul. Opolska 20
3. ul. Opolska 18
Niedziela 30 grudnia 2018 r.
1. ul. Opolska 16
2. ul. Opolska 14
3. ul. Opolska 12
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Środa 2 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 10
2. ul. Opolska 8
Czwartek 3 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 6
2. ul. Opolska 4
Piątek 4 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 2
2. ul. Wrocławska 43
Sobota 5 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 41
2. ul. Wrocławska 39
Niedziela 6 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 37
2. ul. Wrocławska 35
Poniedziałek 7 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 33
2. ul. Wrocławska 31
Wtorek 8 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 29
2. ul. Wrocławska 27
Środa 9 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 25
2. ul. Wrocławska 23
Czwartek 10 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 21
2. ul. Wrocławska 19
Piątek 11 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 17
2. ul. Wrocławska 15
Sobota 12 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 13
2. ul. Wrocławska 11
Niedziela 13 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 9
2. ul. Wrocławska 7
Poniedziałek 14 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 5
2. ul. Wrocławska 3
Wtorek 15 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 1
Sobota 19 stycznia 2019 r.
Kolęda dodatkowa

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00
(od numerów najwyższych)
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„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu,
jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.”
Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz
wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje
imieniny lub urodziny w grudniu, życzymy wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i umacnia w walce o
dobro. Męski Legion Maryi

„Bardzo zwyczajne akty miłości oraz uczynki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego światła może się wiecznie palić.”
Paniom Reginie Roman, Leokadii Piotrowskiej, Urszuli Szafrańskiej i Krystynie Mazur życzymy, by swoim postępowaniem podtrzymywały Chrystusowe
światło w świecie. Seniorzy

„Modlitwa winna ogarniać
wszystko, co składa się na
nasze życie.”
Paniom Marii Naróg oraz Urszuli Szafrańskiej życzymy, by modlitwa była dla Nich źródłem siły i umocnieniem w trudach dnia codziennego.
Żeński Legion Maryi.

„To Pan zapragnął Cię mieć dla
Siebie, a być dla Niego znaczy
być dla innych.”
Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość
bycia wybranym przez Pana mobilizowała Go do
czynienia ze swojego życia daru dla innych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa,
musisz żyć biorąc z Niego przykład.”
Pani Teresie Paplińskiej życzymy by Chrystus był
dla Niej wzorem życia i drogowskazem w podążaniu
drogą świętości. Chór „Lira”.

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda
się poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzejszy”
Hiacyncie Grygier życzymy, by w drodze poznawania siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty.
Oaza z ks. Stefanem.

Serdeczności

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia- W kursie może brać udział każdy zanum w Krakowie organizuje Korespon- int.eresowany Pismem Świętym, Kurs
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest prowadzony jest w wersji tradycyjnej
ułatwienie
po(papierowej) oraz elektroznania i rozunicznej. Podstawowe informienia ksiąg Pimacje o kursie można uzyZAPROSZENIE
sma Świętego.
skać
na
stronie
NA KURS BIBLIJNY int.ernetowej:
www.kursbiblijny.deon.pl
oraz pod podanymi adresem
e-mailowymi lub adresem pocztowym.
kkb.biuro@gmail.com
Ks. Zbigniew Marek SJ
Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków
„Kurs Biblijny”
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
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INT.ENCJE MSZALNE
I NIEDZIELA ADWENTU 2.12
7.30 – Za + Antoniego Bugdoł – w 6 rocznicę śmierci, matkę Annę, ++ z pokrewieństwa Bugdoł, Szmańta, ++ rodziców Martę i
Alfonsa Adamczyk, ++ z pokrewieństwa,
Apolonię, Alfreda, Henryka, Józefa i Jana
Wowra, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za + Władysława Ługowy, rodziców
Marię i Jana, teściów Mariannę i Józefa
Szewczyk oraz ++ dziadków z obu stron.
11.00 – Za + Jana Piotrowskiego, rodziców
z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Mariana z okazji 80 rocznicy urodzin.
16.3o – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Odulińskich w kolejną rocznicę śmierci, brata
Jana w 30 dzień po śmierci, bratowe Łucję i
Ewę oraz ++ z rodziny.
19.30 – Za + Mariana Okła – w 2 rocznicę
śmierci.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 3.12
6.30 – Za + Zdzisława Musiał – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
6.30 – Za ++ Gertrudę i Oswalda Guzy, ++
rodziców oraz ++ z pokrewieństwa Guzy,
Piecha.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalszą opiekę, zdrowie i światło Ducha Św.
dla Pawła z okazji kolejnych urodzin.
WTOREK – Wspomnienie św. Barbary
4.12
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Eugeniusza z okazji 60 rocznicy
urodzin.
9.00 – W intencji Górników i ich rodzin.
17.00 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa,
syna Daniela, dziadków z obu stron, + Henryka Śmietana, Agnieszkę Mrowiec, Euge-
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niusza Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w
czyśćcu cierpiące.
ŚRODA5.12
6.30 – Za śp. Tadeusza i Stefanię Domańskich, rodziców, zięcia Kazimierza, Reginę i
Pawła Mołdrzyk i Leona Rakowskiego.
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców Wiktorię i Augustyna Nogły, brata Antoniego, + Ernę
Schroeder – w rocznicę śmierci, męża Eryka, syna Karola, zięcia Romana, Krystynę
Walczak – w 4 rocznicę śmierci, męża Jana,
syna Zdzisława.
17.00 – Za ++ Jadwigę i Józefa Suszkę, Joannę i Franciszka Legierskich oraz ++ Zofię
i Antonie Kawulok.
CZWARTEK – I CZWARTEK miesiąca 6.12
6.30 – W intencji Powołań.
17.00 – Za ++ Teresę i Irenę Chyba, córkę
Bernardę, brata Alojza, rodziców z obu
stron.
17.00 – Za + Romana Bieniek – od sąsiadów z ul. Opolskiej 20.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Ambrożego –
I PIĄTEK miesiąca 7.12
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
6.30 – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek,
Krystynę i Mieczysława Pękal, Ewalda Godziek.
17.00 – Za + Elżbietę Blazewicz – w 10
rocznicę śmierci.
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 8.12
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i
całego Świata.
8.00 – Za + Mariannę Matera – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 5.
17.00 – Za ++ Mariana Koszewskiego, Józefa Kiełkowskiego, Bronisławę i Sylwestra
Budzińskich, syna Eryka, Annę i Jana Kiełkowskich.
II NIEDZIELA ADWENTU 9.12
7.30 – Za + Antoniego Jarczok – w 11 rocznicę śmierci.
9.30 – Za ++ Martę i Leona Mazur, Cecylię
i Emila Stencel, ++ Irenę i Romana Mazur.
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11.00 – Za + Bernadetę Albrecht – Filipowską, Stanisława, Jana, Leona i Marię Grabiec oraz ++ z rodziny.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Karoliny, Jowity i Miłosza z okazji
kolejnych urodzin.
16.30 – Za + Ludwikę Niziołek – w kolejną
rocznicę śmierci, męża Jana, żonę Genowefę, Jana, Sabinę i Urszulę Sadło, + Sławomira Jędrzejkiewicz oraz ++ z pokrewieństwa.
19.30 – Za + Alojzego Mazur, jego rodziców
Apolonię i Leona oraz ++ z pokrewieństwa
Mazur, Drzewiecki, Brzoza.
PONIEDZIAŁEK 10.12
6.30 – Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Adolfa Musioł, Pawła i Martę Marcisz, córkę
Marię Biernat, Mariana Aleksińskiego i Bogumiła Płocha, dusze w czyśćcu cierpiące.
6.30 – Za + żonę Danielę Cholewa – w 1
rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Jana
Langer, teściów Michalinę i Jana Cholewa
oraz ++ z pokrewieństwa Langer, Cholewa.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Krystyny z okazji 80 rocznicy urodzin – od dzieci i wnuków.
WTOREK 11.12
6.30 – Za + Józefa Sowa – od siostrzenicy
Krystyny Kos z rodziną.
17.00 – Za + męża Józefa Cudzich – w 10
rocznicę śmierci, rodziców, teściów, siostrę
Marię, braci Karola i Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za + żonę Jadwigę Orłowską, rodziców z obu stron.
ŚRODA 12.12
6.30 – Za + Józefa Sowa – od sąsiadów z
ul. Opolskiej 20.
17.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego –
w 7 rocznicę śmierci, rodziców Teresę i
Gintra, brata Tadeusza, teścia Józefa oraz
++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.00 – Za + Zdzisława Pajdowskiego, ++ z
rodziny Brodowskich, Pajdowskich i Grajprów.

CZWARTEK – Wspomnienie św. Łucji
13.12
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej i Aniołów Stróżów, z podziękowaniem
za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo
Boże, dary Ducha św. i zdrowie dla Hiacynty z okazji 12 rocznicy urodzin, Doroty z
okazji 7 urodzin oraz Jakuba z okazji 18
rocznicy urodzin.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana od Krzyża 14.12
6.30 – Za ++ rodziców Genowefę i Leona
Wielgat.
6.30 – Za ++ z rodziny Metów i Braunów.
17.00 – Za + Erwina Papierok – w 3 rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Brudny, Papierok.
SOBOTA 15.12
8.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego – w
10 rocznicę śmierci, żonę Janinę, ++ rodzeństwo, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa
Grzonka, Henryka Śmietana oraz ++ dziadków.
8.00 – za + męża Leszka Rakowskiego – w
27 rocznicę śmierci, Mariannę Madera - w
1 rocznicę śmierci, rodziców Tadeusza i Genowefę, siostrę Krystynę, brata Wiesława,
bratową Halinę, ++ z pokrewieństwa, ++ z
rodzin Kowalskich, Fijałkowskich, Marciniak, Gabryś, Golec, Ruteckich, Olma, Arcikiewicz, Abramczyk, + Irenę i dusze w
czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ Gertrudę i Wiktora Winkler,
córkę Bronisławę, męża Józefa, Annę i Antoniego Wzientek, ++ rodziców Benicjusza i
Katarzynę Pojda oraz ++ z pokrewieństwa.
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE
16.12
7.30 – Za + Arnolda Reichman – w 4 rocznicę śmierci.
9.30 – Za ++ Józefa Kania, żonę Józefinę,
synów Jana i Andrzeja.
11.00 – Za + Wacława Błaszczyk – w 1 rocznicę śmierci, żonę Alicję oraz ++ z rodziny
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Błaszczyk, Kazimierczak, Chrząszcz, + Józefa Pawlik i Beatę Kozieł oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji wnuczki Kamili z
okazji 18 rocznicy urodzin.
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicza.
19.30 – Za + Kazimierza Tymińskiego – od
sąsiadów z ul. Wrocławskiej 13.
PONIEDZIAŁEK 17.12
6.30 – Za + Zdzisława Musiał – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
6.30 – Za + Jerzego Witkowskiego – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 20.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Ewy z okazji urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
WTOREK 18.12
6.30 – Za + Zofię Marmon – w 2 rocznicę
śmierci, jej rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za + Pawła Filip – w 3 rocznicę
śmierci oraz ++ rodziców z obu stron, + Ludwika Kuszek – o radość nieba.
17.00 – Za ++ Anastazję Śmietana – w
rocznicę śmierci, męża Wincentego, synową Lidię, ++ rodziców i rodzeństwo oraz
++ z pokrewieństwa Śmietana, Mazur i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 19.12
6.30 – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza Krypczyk, Romana, Eugeniusza i
Marię Wowra, Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.30 – Za + Zdzisława Musiał – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Św. Franciszka, w intencji
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego
naszej parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.
CZWARTEK 20.12
6.30 – Za + Alberta Grabarczyka – w 30
rocznicę śmierci, żonę Anastazję, córkę Joannę, zięcia Antoniego, Jadwigę i Ryszarda
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Goik, Pawła i Annę Grzonka oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Jerzego Witkowskiego – od
znajomych z ul. Okopowej.
17.00 – Za + Olgę Piechoczek – w 2 rocznicę śmierci.
PIĄTEK 21.12
6.30 – Za + Zdzisława Musiał – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
6.30 – Za + Stanisława Piekara oraz ++ z
rodziny Piekara, Józefczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + męża Leona Gajda – w rocznicę śmierci, syna Bolesława.
SOBOTA 22.12
8.00 – Za + Franciszka Podeszwa, żonę
Martę, syna Franciszka, zięciów Jana i Zbigniewa, ++ z rodziny oraz + Ks. Józefa
Czernika.
17.00 – Za ++ Anastazję i Wincentego
Śmietana, synową Lidię, Floriana Przybyła,
2 żony, 2 synów, synową i wnuczkę oraz ++
rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Stanisława Gajdzik oraz ++
kolegów z Oddziału Elektrycznego – od kolegów z Oddziału Elektrycznego KWK
„Zofiówka”.
IV NIEDZIELA ADWENTU 23.12
7.30 – Za ++ Izabelę i Pawła Lichtańskich,
rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny.
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, Irenę Ostrzołek – w rocznicę śmierci,
męża Jana, ich rodziców oraz + Kazimierza
Gruca.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Marii z okazji 75 rocznicy urodzin.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za + Alfreda Adamek – w rocznicę
śmierci, żonę Krystynę, ++ rodziców z obu
stron oraz ++ z pokrewieństwa.
19.30 – Za + Kazimierza Tymińskiego – od
sąsiadów Wrocławska 13.
PONIEDZIAŁEK – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 24.12
6.30 – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora
Fajkis, ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ z
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rodzin Fajkis, Szulik, Wala.
6.30 – Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, Alojzego, Czesława i Grażynę Zgrzędek oraz +
Jerzego Idzikowskiego.
6.30 – Za ++ rodziców Kazimierza i Jadwigę Remian, siostrę Annę, brata Stanisława.
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
WTOREK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12
7.30 – Za + Zygmunta Szpyrka – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
9.30 – Za ++ rodziców Irenę i Józefa Rutkowskich, dziadków Ludwikę i Alojzego
Gutowskich oraz ++ z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Barbary i Kazimierza
Klimala z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30 – Za + męża Jana Lazar, ++ rodziców, brata Andrzeja, szwagrów i teściów.
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 26.12
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Izabeli i Marka z okazji
25 rocznicy ślubu.
9.30 – Za + Eugenię Kanclerz – w 4 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Anieli i Zbigniewa Lipiejko z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za + Józefa Musioł – w 3 rocznicę
śmierci.
19.30 – Za + Józefa Oślizło, ++ rodziców i
teściów oraz + Stanisława Adamczyk.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. JANA, Ap.
27.12
6.30 – Za + Zdzisława Musiał – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.

6.30 – W INTENCJI PARAFIAN.
17.00 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, syna Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbigniewa Balzam oraz ++ z rodziny Balzam, dusze
w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW
28.12
6.30 – Za + Jerzego Witkowskiego – od
znajomych z Turzy i Radlina.
6.30 – Za + Romualda Lis – w 2 rocznicę
śmierci, rodziców Stanisławę i Karola Kowalczuk, Genowefę i Kazimierza Lis oraz
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 – W intencji dzieci naszej parafii i błogosławieństwo dzieci z okazji święta Młodzianków.
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i
1 rok po śmierci.
SOBOTA 29.12
8.00 – Za + Jerzego Zrostek – w 2 rocznicę
śmierci, ojca Gerharda, teścia Henryka Gajda.
8.00 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kunegundę.
14.00 – Ślub.
17.00 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z
pokrewieństwa Sitek, Kocur, Barchański.
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 30.12
7.30 – Za + Ludwika Cofalik – w rocznicę
śmierci, żonę Genowefę, syna Bolesława,
zięcia Pawła oraz ++ z rodzin Kałuża, Cofalik, Brudny i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za ++ rodziców Emila i Gertrudę
Płonka, brata Jana, męża Mariana.
11.00 – Za + Józefa Guzy – w 7 rocznicę
śmierci, żonę Serafię.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za + ciocię Zofię Pomykała.
PONIEDZIAŁEK 31.12
6.30 – Za + Agnieszkę Górniak – w 10
rocznicę śmierci, siostry Teresę i Marię z
mężem Brunonem, brata Jana z żoną Anną,
rodziców, za + Ryszarda Lęża, syna Mirosława, Franciszkę Olma z mężami, Rozalię
Rusin, Józefa Górniak, żonę Helenę i dusze
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w czyśćcu cierpiące.
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu grudniu.
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ
RODZICIELI MARYI 1.01
7.30 – Za ++ Irenę i Alicję Trzęsioch, ++
rodziców i braci.
9.30 – Za + Irenę Ociepka – od koleżanek.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Marii i Jana z okazji 45
rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla
całej rodziny.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za ++ rodziców Marię i Józefa
Chmielewskich.
19.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Justyny i Tomasza z okazji kolejnej
rocznicy urodzin.
ŚRODA 2.01
6.30 – Za + Alojzego Zdziebło.
6.30 – Wolna intencja.
17.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Dariusza z okazji kolejnej rocznicy
urodzin.
CZWARTEK – I CZWARTEK miesiąca 3.01
6.30 – W intencji Powołań.
6.30 – Za + Stefanię Langer – w I rocznicę
śmierci.
17.00 – Za + Janinę Matyjasik, córkę Jadwigę, rodziców, teściów, 2 bratowe oraz
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – I PIĄTEK miesiąca 4.01
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
6.30 – Za + męża Pawła Filip, rodziców,
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dziadków z obu stron, Ludwika Kuszek,
Zygmunta Glezner.
17.00 – W intencji rodziny.
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.01
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i
całego Świata.
8.00 – Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Grzegorza Dulemba z okazji 50
rocznicy urodzin.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6.01
7.30 – Za ++ Łucję Wojak, męża Karola,
ich rodziców i rodzeństwo, zięciów Stanisława i Józefa.
9.30 – Za + Henryka Smuga – w rocznicę
śmierci, żonę Teresę, ++ rodziców z obu
stron, braci, siostry, + Henryka Sosna,
dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 – Za + Franciszka Brzoza – w 2 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Edwarda i
Marię Wzientek, rodzeństwo, SM Imeldę,
szwagra Henryka, Helenę i Władysława
Malina oraz ++ z pokrewieństwa.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Sylwii i Jerzego Kałuża z okazji 25
rocznicy ślubu.
16.30 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę śmierci, rodziców Jerzego i Agnieszkę,
++ dziadków z obu stron, Wojciecha Bachlaj, jego rodziców, Różę Zdrzałek, Alberta
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok.
19.30 – Za + Mariana Płuciennik – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.

ZAPRASZAMY NA RORATY
dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00
dla dorosłych w soboty o godz. 8.00
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 Często traktujemy Maryję tylko jako orędowniczkę, która wyprasza nam łaski. Zapominamy o tym, że jest Kimś
znacznie ważniejszym. Maryja daje nam
Jezusa. Ale nie tylko dlatego, że urodziła
Go w Betlejem. To coś o wiele głębszego.
Ona uczy nas, jak Boga przyjąć do swojego życia, jak zbudować z Nim relację,
uczy nas wiary.
Imię Maryja, można przetłumaczyć między innymi, jako Upragniona. Z apokryfów wiemy, że święci rodzice Joachim i
Anna, długo czekali na narodziny córki,
więc takie imię wyraża prawdę o ich spełnionej radości. Ale możemy sobie wyobrazić, że tym imieniem nazywa Ją również Bóg. W Maryi bowiem spełnia się
Boże pragnienie narodzin człowieka, który w niczym Go nie zrani, nie zmarnuje
żadnego daru i w pełni otworzy się na relację z Nim. Maryja, upragniona przez rodziców i przez Boga, wzrasta w atmosferze miłości. Pozwala się jej ogarnąć. W Jej
sercu, nie ma raniącej Boga wątpliwości,
że nie jest przez Niego kochana. Nie ma

człowiek i najważniejsze miejsce. A kim
jest Maryja? Nikim… Nie dość, że jest kobietą, to jeszcze bardzo ubogą. A miejsce
Jej zwiastowania? Nazaret… Miasteczko
pogardzane przez Żydów. Jakieś 100 lat
wcześniej osiedlili się tam zapaleńcy, którzy chcieli nawracać Samarię, ale nic z tego nie wyszło. Byli traktowani jak szaleńcy. Opinia o mieszkańcach pozostała, pomimo upływu lat. W jednej scenie szanowany Zachariasz, w drugiej skazana na
pogardę Maryja. Do obojga przychodzi
Bóg ze swoim Objawieniem. On nie zważa na pozycję społeczną. Po drugie: Zwiastowanie Zachariaszowi, to odpowiedź na
Jego oczekiwanie – pragnienie posiadania potomka. Natomiast zwiastowanie
Maryi, nie jest odpowiedzią na jakieś Jej
osobiste pragnienie – Ona nie oczekuje
czegoś od Boga, ale po prostu z Nim jest…
Pan Bóg wykracza ze swoją Łaską poza
Jej oczekiwania, bo jest pokorna i nie ma
żadnych oczekiwań… Po trzecie: W tłumaczeniu na język polski, Zachariasz i
Maryja zadają Aniołowi takie samo pytanie – „jak się to stanie?” Nie da się
tego inaczej przetłumaczyć, ale po
grecku, ich pytania mają inny sens.
Zachariasz pyta, na jakiej podstawie to się stanie - tak jakby nie dowierzał, że poczęcie Jana jest możliwe. Pyta tak, jakby żądał dowodu. Maryja natomiast pyta tylko o sposób. Wierzy
w to co Anioł zwiastował, przyjmuje objawienie, ale nie rozumie, jak to ma się
stać. Jest już żoną Józefa, ale zgodnie z
Bożym prawem jeszcze nie mieszkają razem. Poczęcie Jezusa wydaje Jej się
sprzeczne z przykazaniem, dlatego próbuje zrozumieć, jak ma do niego dojść. Chce
zrozumieć Boga, a On Jej tłumaczy. Uczy
Ją, a Ona daje się uczyć. Jest otwarta na
Boga i dlatego zaczyna Go rozumieć.
Nawiedzenie Elżbiety. Kiedy Maryja spotyka się z Elżbietą śpiewa Magnificat.
Znamy dobrze tę pieśń, ale może niekoniecznie wiemy, skąd pochodzą słowa,

Maryja słuchająca
Ala Kaczorowska

oskarżeń i buntu. Jest za to pragnienie,
by Boga jak najlepiej zrozumieć i przyjąć.
Ona cały czas słucha, nasłuchuje i jest posłuszna. Tego warto się od niej uczyć.
Przyjrzyjmy się zatem postawie Maryi, w
kilku znanych nam dobrze sytuacjach.
Zwiastowanie. Święty Łukasz przedstawia
nam na początku Ewangelii dwa zwiastowania – Gabriel odwiedza Zachariasza i
Maryję. Chociaż, na pierwszy rzut oka,
spotkania wyglądają bardzo podobnie, to
jednak zestawione są na zasadzie kontrastu. Po pierwsze: Zachariasz jest kapłanem, czyli kimś z dobrego rodu i bardzo
ważnym. Jego zwiastowanie dokonuje się
w Świątyni i to w miejscu, gdzie wchodzili
tylko kapłani i tylko raz do roku. Ważny
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którymi Maryja uwielbia Boga. Są to fragmenty Starego Testamentu. Maryja zna
na pamięć Słowo Boże. Ono jest w Jej
sercu i przenika Jej myśli. Modli się Słowem Bożym. W momencie rozradowania,
Słowo Boże wypływa z Jej serca, jako coś
najbardziej oczywistego. Fragmenty których używa, w większości pochodzą z tak
zwanych psalmów anawim, czyli psalmów
ludzi ubogich, pogardzanych, pokrzywdzonych, pokornych. Maluczkich, którzy
siły nie upatrują w sobie samych, ale w
Bogu – ufają Mu. Taka jest Maryja – Ona
żyje Słowami: „głodnych nasycił dobra-

mi”, „wejrzał na uniżenie Służebnicy”,
„raduje się duch w Zbawicielu Moim”.

Jest wsłuchana w Boga i wierna poleceniu
– „shema Izrael – słuchaj
Izraelu”. Dlatego zresztą
znalazła się u Elżbiety –
kiedy Bóg objawił Jej
prawdę o tym, że starsza
krewna spodziewa się
dziecka, usłyszała coś
więcej niż samą informację. Bóg nie kazał Jej tam
iść, ale Maryja, słuchając
Boga, uczy się od Niego
miłości. Od razu zauważa
potrzebę Elżbiety. Dlatego, nie idzie pochwalić
się wybraniem, którego
doświadczyła, ale idzie
służyć. W tym spotkaniu,
ujawniają się dwie cechy
miłości Maryi. Uważna
troska – potrafi zauważyć brak, wie jak tę
potrzebę zaspokoić i nie czeka, aż ktoś inny to zrobi, ale sama zabiera się do pracy.
Oraz czułość – to taka miłość, która budzi
radość.
Szukanie noclegu w Betlejem. Ewangelia
przekazuje, że „nie było dla Nich miejsca
w gospodzie”. Ale właściwie, można byłoby ten tekst przetłumaczyć trochę inaczej
–„ gospoda nie była dla Nich miejscem”.
Maryja to dostrzega. To nie jest miejsce
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dla Nich. Nie dlatego, że jest głośno i są
tam nieodpowiedni ludzie. Gdyby Maryja
urodziła w gospodzie, budynek stałby się
„nieczysty” (rytualnie) na 40 dni. Właściciel musiałby go zamknąć na tak długi
czas i nie mógłby zarabiać na życie. Maryja dokonała wyboru, który chronił gospodarza przed stratą. Ona żyje Prawem w
taki sposób, że porządkuje nim miłość do
człowieka. W Bożym Prawie odnajduje
podpowiedzi, jak kochać ludzi. Jaką Ona
musi sprawiać Bogu radość tym, że tak
dobrze Go rozumie…
Odnalezienie Jezusa w świątyni. Po
pierwsze, gdy Maryja traci Jezusa na
chwilę z oczu, to wie gdzie Go szukać, ale
my zatrzymamy się nad końcówką tej sceny. Łukasz zapisał - „a

Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym
sercu.” Arcybiskup Bru-

no Forte pisze, że można
to tłumaczyć tak - Maryja

rozważała to wszystko w
swoim sercu. Nie wyłą-

czyła rozumu, nie słuchała bezmyślnie, ale rozważała. Żydowskie rozważanie, to wewnętrzna walka
– rzucanie jednego argumentu przeciw drugiemu, aby coś wyraźnie
wybrać, oddzielić. Wspomniany arcybiskup podaje taki przykład: Gdyby Żyd trafił na bezludną wyspę, to od razu postawiłby dwie synagogi - jedną, do
której by chodził, i drugą, w której jego
noga nigdy by nie postała… Maryja w taki
sposób rozważa Boże Słowo – dokonuje
wyborów, zasłuchana w to Słowo.
Pogłoski o szaleństwie Jezusa. Kiedy Maryja je słyszy idzie odwiedzić Syna, sprawdzić co się dzieje, znaleźć odpowiedź. Dlaczego ta scena jest taka ważna? Bo pokazuje nam, że Maryja, podobnie jak my,
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idzie drogą wiary, wzrasta na niej, uczy
się, poszukuje. Ona nie ma wszystkiego
od razu, nie wszystko rozumie od razu.
To, że jest bez grzechu, nie oznacza, że
wszystko jest dla Niej proste i jasne. Jej
wiara także się rozwija, wzrasta. Jej rozumienie Bożych planów i Bożej woli staje
się głębsze, bo nad tym pracuje. Ona także musi uczyć się wiary. Dlatego jest tak
fantastyczną nauczycielką i przewodniczką na tej drodze – sama ją przeszła.
Maryja w Ewangelii św. Jana. W tej
Ewangelii, Jezus zwraca się do Swojej
Matki – Niewiasto. Jakby dystansował się
od faktu bliskiego pokrewieństwa. Dlaczego? Bo Jan, chce ukazać Maryję, jako
tę, która przechodzi drogę wiary i nas nią
prowadzi. W Kanie Galilejskiej, to Ona
uczy uczniów. Każe im słuchać Jezusa.
Tak wszystko się zaczyna. Później Maryja
pojawia się pod Krzyżem – Jej wiara w
Miłość Boga nie kończy się, pomimo cierpienia, które Ją przenika, gdy towarzyszy
Synowi w Męce. Jest to wiara dojrzała.
Maryja otrzymuje tam Jana i Kościół pod
opiekę. Jan pokazuje, że przylgnięcie do
Maryi jest ważne. Nie można tego odrzu-

cić. To Ona, zasłuchana w Słowo Boga,
zanurzona w wierze Izraela, prowadzi nas
do wiary w Jezusa. Łączy Stary i Nowy
Testament.
Możemy więc powiedzieć, że prawdziwa
Maryjna duchowość, to podążanie tą samą drogą, którą przeszła Maryja. Idąc za
Nią, możemy być pewni, że zbliżymy się
do Jezusa. A co jest ważne w tej drodze?
Wypunktujmy to raz jeszcze: 1. Słuchanie
Boga, mówiącego zarówno w Nowym, jak
i w Starym Testamencie. Wsłuchiwanie
się w Jego Słowo z pragnieniem zrozumienia Jego myśli. 2. Rozważanie Jego
Słów i dokonywanie wyborów w oparciu o
Nie. 3. Traktowanie Prawa, nie jako warunków, które trzeba spełnić, ale jako
podpowiedź jak kochać. 4. Zauważanie
potrzeb innych i konkretne odpowiadanie
na te potrzeby. 5. Uczenie się wiary, pogłębianie, szukanie odpowiedzi, dojrzewanie w wierze. 6. Trwanie w relacji z Bogiem, także w doświadczeniu cierpienia.
7. Zaufanie Bogu, liczenie na Jego siłę,
moc, miłosierdzie. Zawierzenie Bogu własnego ubóstwa. 8. Zakorzenienie we
wspólnocie Kościoła. ●

 Okres Bożego Narodzenia jest bogaty w różne tradycje i zwyczaje. Wśród
charakterystycznych cech tego czasu
można wyliczyć choinkę, potrawy, ozdoby
świąteczne, oraz kolędy czy piosenki bożonarodzeniowe. W każdym z regionów
Polski powstawały coraz to nowe formy
pieśni przeznaczonych na ten okres.
Podstawową bazę dla badań nad
kolędami używanymi na Śląsku stanowią
kantyczki, które były wydawane w tym
rejonie. Posiadały one bardzo dużą ilość
pieśni, kolęd i pastorałek, często o charakterze ludowym, przez co nie używano
ich podczas liturgii. Kantyczki mają za zadanie rozpowszechniać i utrwalać pieśni
przeznaczone na okres Bożego Narodzenia, gdyż używane kancjonały na cały rok

nie posiadały wystarczającej ilości kolęd np. kancjonał ze Śląska Pruskiego z II połowy XIX wieku (rękopis w Bibliotece
Śląskiej) posiada jedynie sześć kolęd.
Kolędy i pastorałki śpiewane na
Górnym Śląsku są manifestacją polskiej
kultury oraz pragnienia ludzi do wyrażenia radości ze Bożego Narodzenia właśnie
poprzez śpiew. Wśród podstawowych
zbiorów kolęd i pastorałek, z których korzystali mieszkańcy tego regionu można
wymienić:


Pieśni ludu polskiego w Górnym
Szląsku z muzyką wydane w 1880 roku
przez Juliusza Rogera;



Nowe Pasterałki, Czyli Pieśni na Boże
Narodzenie, Które śpiewane będą w
Kościołach parafialnych, które były
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często wydawane w Piekarach od końca XIX wieku. Pierwsze potwierdzone
wydanie pochodzi z 1900 roku;
 Kantyczki wydane przez Karola Miarkę
w 1904 roku, zawierające pastorałki i
kolędy nie tylko proweniencji śląskiej,
ale także ogólnopolskiej;
 Pastorałki czyli Pieśni na Boże Naro-

dzenie oraz różne nabożeństwa i modlitwy, wydane przez ks. W. Puchera,

proboszcza z Piekar w 1930 roku.
 A także o charakterze lokalnym:
 Pieśni na Boże Narodzenie, zbiór wydany w Wielkich Hajdukach w 1927 roku;


Śpiewajmy Panu. Zbiór pieśni i kolęd
dla użytku kościelnego na Województwo Śląskie, wydane w 1925 roku przez

Augustyna Sosnowskiego, organistę
przy kościele św. Jadwigi w Królewskiej Hucie.
Na podstawie analizy porównawczej
z śpiewnikami o charakterze ogólnopolskim można wyliczyć ponad 20 kolęd i
pastorałek, która mają prawdopodobną
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zji Katowickiej wykorzystywana jest tylko
jedna: Nie tak bystro płynie rzeka. Reszta

kolęd ma charakter ogólnopolski.
Szczególnym tematem, które warto
podjąć to melodyka kolęd na Górnym
Śląsku. Zbiory śląskie (nie tylko Śpiewnik
Archidiecezji Katowickiej, ale i chorały
Gillara [Bytom 1903], Hoppego [Racibórz
1920]
oraz
Hoppego
i
Gajdy
[Katowice1939]), przedstawiają niejednokrotnie inny wariant melodycznych znanych pieśni stosowanych w różnych rejonach Polski, a czasem zupełnie odmienną
wersję melodyczną. Taka sytuacja zachodzi np. przy pieśniach: Bóg się rodzi,
Cieszmy się i pod niebiosy, Któż o tej dobie, Mizerna cicha, O Jezu nasz Zbawicielu, Z narodzenia Pana, i wielu innych
mniej znanych kolędach lub pastorałkach.
Ciekawą tradycją zachowaną na terenach Piekar Śląskich, Radzionkowa,
Świętochłowic-Lipin, a także okolicach
Raciborza są nieszpory kolędowe złożone
z trzech lub pięciu (jak w przypadku Li-

Kolędy w tradycji górnośląskiej
Diakon Dorian Figołuszka

proweniencję śląską. Wśród nich można
wyliczyć takie śpiewy jak: Pastuszkowie
ze snu powstali, Śliczna Dziecino jedyne
pieszczoty, Trzej Królowie jadą, Wykrzyknijmy wiwat, Nowonarodzonego, Co to
nowego, niesłychanego!, Gdy Bóg posłał
Syna Swego, Narodził się Chrystus, weselmy się! i Nie tak bystro płynie rzeka.
Wynika to np. z adnotacji: z Górnego Śląska, która została zapisana w śpiewnika o
szerszym zasięgu: u Mioduszewskiego
(Kraków 1843), ks. Jana Siedleckiego
(Kraków 1928) i w Kantyczkach Kaszyckiego (Kraków 1911), a także z nieobecności tychże kolęd w wyżej wymienionych
zbiorach. Współcześnie z śpiewów pochodzenia śląskiego w Śpiewniku Archidiece-

pin) kolęd: Noc nadeszła pożądana, Dzień
ten nam sam oraz Śpiewajmy Panu z weselem (w Świętochłowicach również Nie-

chaj będzie pochwalony Bóg w Betlejem
narodzony, W Betlejem się narodziło),
które zastępują psalmy. Nie jest to czysto
śląska tradycja, ponieważ na tym terenie
pojawia się ona końcem XIX wieku, a
wcześniej można ją zauważyć na Warmii i
w Grudziądzu. Co ciekawe poszczególne
pieśni praktycznie nie występują osobno
lecz są ujęte w cykl nieszporów.
Powyższy artykuł miał przedstawić
bogactwo śląskiej kultury śpiewaczej, pokazać źródła, z których czerpali nasi
przodkowie zamieszkujący ten teren podczas świętowania Bożego Narodzenia. ●
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Dla dzieci

Przeczytaj fragment Mt 1, 1-7 Zapisz imiona synów ,
obok podanych imion ojców. Później wpisz w wolne
miejsca u dołu strony, litery, które odpowiadają tym samym symbolom. Powstałe w
ten sposób rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Michał Maj i Marcin Michalak. Gratulujemy! Można ją odebrać 9 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00
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