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Drodzy Parafianie!
Uważajcie! Czuwajcie!
Oto słowa, które kieruje dziś do nas Chrystus, ostrzegając, abyśmy najważniejszych w naszym życiu spraw nie odkładali na jutro. Bo jutro nie zależy od nas; jutro może nam zagwarantować tylko Bóg i jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to może się okazać, że jutra już
dla nas nie będzie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus ostrzega: „Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
przypadł na was znienacka, jak potrzask”.
Pomyślmy przez chwilę - tak wiele mamy w życiu pięknych planów i dobrych chęci, a
jednak odkładamy je na przyszłość.
Przyrzekamy, że więcej czasu poświęcimy na pogłębienie wiary i przyjaźni z Bogiem - i
ciągle odkładamy to na później.
Myślimy o głębszej modlitwie, odkładając ją na później.
Wielu rodziców pragnie poświęcić więcej czasu rodzinie - i odkłada to na później.
Czujemy, że należy zerwać z nałogiem, a może z plotkowaniem czy krytykanctwem— i
odkładamy to na później.
Kolejny Adwent to taki czas, w którym Jezus wzywa nas do tego, abyśmy nie zostawiali
na potem najważniejszych w naszym życiu spraw. Dlatego napomina nas w dzisiejszej
Ewangelii, mówiąc: „Uważajcie! Czuwajcie! Módlcie się!”.
Adwent jest kolejną daną nam przez Boga szansą, aby naprawić to, co w życiu zepsuliśmy czy zaniedbaliśmy. Jak zatem będzie wyglądało nasze adwentowe czuwanie? Co chcemy zmienić? Jakie zrobimy sobie postanowienia? Jaki dar przygotujemy Chrystusowi na
dzień Jego narodzin?
Niech zatem Adwent, który dziś rozpoczynamy, będzie czasem refleksji, czuwania,
przygotowania. Niech to będzie czas lepszej modlitwy, radosnego oczekiwania nie tylko na
święta Bożego Narodzenia, ale również na spotkanie z Chrystusem w wieczności.
Módlmy się do Tego, Który przychodzi:
Poprzez tegoroczny Adwent pomóż nam, Chryste, dobrze przygotować się na Twoje
powtórne przyjście i do Świąt Bożego Narodzenia. Otwórz w tym czasie nasze oczy, abyśmy mogli widzieć Twoją twarz w twarzach naszych bliźnich. Stwórz w nas nowe serca,
abyśmy dzielili się Twoją miłością z innymi. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na
bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się góry.
Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby
jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.
Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata.
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. a jednak, Panie, Ty jesteś
naszym ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk
Twoich.
PSALM RESPONSORYJNY:

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu Dziękuję
wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście
wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez
zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem
Chrystusem, Panem naszym.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten
nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił
swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a
odźwiernemu przykazał, żeby 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, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Intencje mszalne 3 - 10 XII 2017
I NIEDZIELA ADWENTU - 3 XII (kolekta na potrzeby Diecezji i Semin. Duchow.)
8.00 – za + syna Zygfryda z ok. ur.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; do B. Op pw. MBNP i św. Jadwigi z podz.
za otrzym. łaski z ok 50 ur. Piotra Kroll z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny
- do B. Op pw. św. Jadwigi z podz. za otrzym. łaski z ok 40 ur. Grzegorza Wilczek z
pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny
14.30 – nabożeństwo z poświęceniem wieńców adwentowych, świec i opłatków
PONIEDZIAŁEK - 4 XII św. Barbary, dz. i m.
11.00 - do B. Op. przez wstaw. św. Barbary o błog. i zdr. dla Górników i ich Rodzin
18.00 - za ++ matkę Elżbietę Mainka, ojca Rajmunda, rodz. Ernę i Rudolfa Szczeponik,
brata Erharda, szwagra Wolfganga i ++ z pok.
WTOREK - 5 XII
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + ojca i męża Józefa Mularczyk w
dn. ur., rodz. z obu stron, Eugeniusza Królickiego i ++ z pok. 2) za + męża Waltera Kałuża,
rodz. Pudło, teściów Kałuża, 2 siostry, brata Ernesta, bratanka Krzysztofa,2 szwagrów ++ z pok.
Pudło, Kałuża 3) za + męża Bernarda Kloska, rodz. Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę , szwagra Jana i Aloisa i ++ z pok. 4) za ++ dziadków
Annę i Antoniego Wilczek, Adelajdę i Jana Thorz, wujków Gintera, Ingberta, Ernesta i za +
Józefa 5)za + Helenę Kurpios w rocz. ur. 6)za + ojca Kazimierza w r. ś.m., matkę Łucję,
siostrę Jadwigę, jej męża, córkę Sabinę i ++ z pok. 7) za + matkę Elfrydę Kandzia w r. śm.,
ojca Hermana, dziadków z obu str., ++ z rodz. Cichorowski, Cebula 8) za + ojca Wiktora
Rother, jego żonę Gertrudę, matkę Rut Zeiner, dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek
ojca chrzestnego Ernesta Konieczny i ++ z tych rodzin
ŚRODA - 6 XII św. Mikołaja , bpa
18.00 – za ++ rodz. Ernę i Joachima Mainka, Franciszka Gołąbek, dziadków z obu stron
i ++ z pok.
CZWARTEK - 7 XII św. Ambrożego, bpa i dra K-ła
18.00 – za + męża Erharda, jego rodz. Ann ę i Stanisława, Helmuta, Zygfryda, Edeltraud,
Annliese Biskupek, rodz. Martę i Franciszka Nicz, brata Karola, Gertrudę i Teofila
Lisek, Annę i Roberta Fiołek i ++ z pok.
PIĄTEK - 8 XII Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP (kolekta na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach)
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi zpodz. za otrz. ł z ok. 50 ur. Klaudiusza Gellner z pr. o
bł. i zdr. dla całej Rodziny
SOBOTA – 9 XII
18.00 - za + matkę Małgorzatę Kłak, jej męża Henryka i dziadków z obu stron
II NIEDZIELA ADWENTU - 10 XII (kolekta na nasz kościół i zbiórka przed kościołem
na pomoc dla Kościoła na Wschodzie) )
8.00 – za + męża Jana Szeląg w 7 r. śm..
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; o Boże błog. dla Szafarzy naszej Parafii z
ok. 25 i 20 rocz. ich ustanowienia

Ogłoszenia parafialne
3 XII 2017

1. Zapraszam serdecznie na nabożeństwo o 14.30 z poświęceniem wieńców, świec adwentowych i opłatków.
2. Rozpoczynamy Adwent. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w Roratach.
Roraty będą wieczorem o 17.45 od poniedziałku do piątku. Jak co roku zwracam się
z prośbą o sponsoring drobnych nagród dla dzieci przychodzących na Roraty.
3. Jutro w poniedziałek o g. 11.00 Barbórkowa Msza św. w int. Górników i ich rodzin.
Po Mszy św. modlitwa na cmentarzu, a po niej spotkanie Górników na Rozdrożu.
4. We wtorek kancelaria nieczynna.
5. W tym tygodniu obchodzimy I-szy czwartek – Dzień Modlitw o powołania.
6. W piątek obchodzimy urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolekta na Ośrodek w
Rusinowicach
7. W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe po 20 zł, opłatki, świece Caritasu po 12
i 5 zł i kalendarze.
8. Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 9 XII - Greiff, Greiff, Popela, Wrotniak, Pyka,
Kidała, Grochla, Krupa, Popela, Gajda. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła, jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie brakowało.
9. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego. W
przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół i zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

Przybądź Panie, bo czekamy!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek- nieczynna
czwartek 9.00 – 9.30
tel.: 32 233 68 16
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4
Nr rach.: 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: bank j.w. Nr rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502

