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Drodzy Parafianie!
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud" - tak dzisiaj woła prorok Izajasz. Te słowa są skierowane do
znajdującego się w niewoli babilońskiej Izraela, gdzie doświadczał zwątpienia, smutku i beznadziei. Były to czasy, kiedy niewola dobiegła już końca, kiedy Bóg zapowiedział, że czas służby na
obczyźnie już się skończył, że nieprawość została już odpokutowana.
Dlatego Bóg wzywa do nawrócenia, czyli najpierw do zmiany myślenia - nie wolno
wątpić w miłość Boga! „Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata". Nie wolno wątpić w dobroć Boga! Na tym polega
najpierw nawrócenie - na zmianie myślenia o Bogu.
„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy -jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka
- ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce
doprowadzić do nawrócenia"-pisze św. Piotr. Ta obietnica wypełni się przez Jezusa Chrystusa, który
będzie „chrzcił" Duchem Świętym.
„Chrzcić" znaczy „zanurzać", a więc Zbawiciel będzie wierzących „zanurzał" w Duchu
Świętym. Dzięki temu „zanurzeniu" w Duchu Bożym Zbawiciel uwolni nas od wpływu szatana,
od grzechu i wprowadzi nas w komunię z Bogiem.
A Jezus jest „mocniejszy" nie tylko od Jana Chrzciciela, ale przede wszystkim od szatana i
wszystkich skutków jego działalności. Ważne jest, by o tym chrześcijanin wciąż pamiętał - „Oto
Pan Bóg przychodzi z mocą". Nikt nie jest mocniejszy od naszego Boga - On wszystko może.
Podczas każdej liturgii Duch Święty pragnie poprzez słowo Boże i znaki liturgiczne nawrócić
nasze serca i umysły. Tak się może stać również dzisiaj.
Ponieważ żyjemy w tym grzesznym świecie, często sami ulegamy skażeniu grzechem. Dlatego kiedy
przyjmujemy Jego słowo wzywające do nawrócenia - idziemy po Jego miłosierdzie w Sakramencie
Pokuty, które przynosi łaskę uświęcenia udzielaną przez moc Ducha.
Kiedy w Eucharystii przyjmujemy Ciało Pana, otrzymujemy Jego moc, aby ugruntowywało się w
nas Boże królestwo i przez nasze „święte postępowanie i pobożność" tworzyły się „nowe niebo i
nowa ziemia".
Wtedy doznajemy prawdziwej Bożej pociechy W Duchu i sami możemy nią innych pocieszać.
Nasze serca już nie wątpią, nie poddają się rezygnacji, lecz z nadzieją oczekują, że „Pan
sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc"- owoc , oby jak największy. Amen.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».
Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki
obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska
objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».
PSALM RESPONSORYJNY: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła
Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc
lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są
przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie
dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia
i dzieła na niej zostaną odnalezione.
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia
Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.
oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka
sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i skazy
- w pokoju.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
dla Niego ścieżki», 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 swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Intencje mszalne 10 - 17 XII 2017
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
PONIEDZIAŁEK - 11 XII
17.45 - za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk. Ziemięcic)
WTOREK - 12 XII
17.45 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Tomasza i Anastazję Boczar,
braci o. Antoniego i Franciszka, teściów Anielę i Tomasza Hopa, szwagierkę Janinę, jej męża Mariana, syna Mariusza Zofię Biernat 2) za + ks. Wiktora Pielesza (od mieszk. Ziemięcic) 3) za +
Małgorzatę Kłaczka w r. śm., męża Ernesta, dziadków z obu str. 4) za + ojca Pawła Lot w r. śm.,
matkę Edeltraudę Lot, Dorotę Miczka, dziadków Bertę i Jana Lot, Emilię i Teofila Laudamus, ++ z pok. i d. w cz.c. 5) za + Gabrielę Sydow, ojców Wilibalda i Zygfryda, szwagra
Piotra i ++ z pok. 6) za + Władysławę Zachura z ok. ur.
ŚRODA - 13 XII św. Łucj, dz.i m.
17.45 – za + męża Ernesta w dn. ur., rodz. Biskupek, Porwoł, siostry Gerdę i Ilzę, szwagra En
gelberta, Rafała i Elfrydę Nierobisz, pok. z obu stron
CZWARTEK - 14 XII

św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K-ła
17.45 – za + Gintera Wilczek w I rocz. śm.
PIĄTEK - 15 XII
17.45 – za ++ rodz. Adelajdę i Rudolfa Skandy, brata Joachima i ++ z pok.
SOBOTA – 16 XII
18.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; w int. pap. Franciszka z ok. urodzin 1)
za + Joachima Glasder, jego żonę Ewę (od mieszk. Świętoszowic) 2) za + ojca Waltera
Bomba, bratową Marię, dziadków Bomba, Dudek i ++ z pok. 3) za + Łucję i Mariana Fordymackich, Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i ++ z pok.
III NIEDZIELA ADWENTU GAUDETE - 17 XII (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za ++ rodz. Annę i Pawła Lis, Hildegardę i Henryka Lis, Pawła, Martę, Marię, Józe
fa i Ambrożego Sikora, Martę i Jana Sikora, Łucję, Franciszka, Joachima Miczka,
Herberta Szeja, ++ z pok. i za ++ kapłanów
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + syna i brata Piotra Wienchol
14.00 – 15.30 – okazja do Spowiedzi

Ogłoszenia parafialne
10 XII 2017

1.

Górnicy składają podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tegorocznej Barbórki.

2.

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.

W sobotę przypada 16-ty dzień miesiąca. Wieczorem o 18.00 Msza św. zbiorowa.

4.

W przedsionku do nabycia lampiony adwentowe po 20 zł, opłatki, świece Caritasu po
12 i 5 zł oraz kalendarze.

5.

Sprzątanie kościoła: Przezchlebie: 16XII - Skop, Skop, Majka, Czerwik, Kiszka,
Ponikowski, Benek, Brzoza, Nogielski. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła,
jeśli sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo
nie brakowało.

6.

Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary. Dziś jeszcze wspomagamy swymi ofiarami Kościół na Wschodzie. W przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół.

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

KANCELARIA: wtorek- 18.30 – 19.00,
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

