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 Bóg nie chce posłać nam swego Syna, 
Jezusa, w postaci jakiegoś megareflektora, 
który by wszystkich nas oślepił i powalił na 
kolana. Ponieważ tak właśnie mają się spra-
wy, potrzeba - to znaczy Bóg potrzebuje - 
świadków takich jak Jan, również dzisiaj. 
Bóg chcąc przyjść do ludzi, jest zdany na 
tych, którzy przygotowują drogę. Przygoto-
wanie to niekoniecznie mu-
si wyglądać tak spektaku-
larnie jak za czasów proro-
ka pustyni: Jana. Może być 

bardzo niepozor-
ne: na przykład 
przekazanie ko-
muś książki, któ-
ra w swoim cza-
sie dodała mi 
otuchy, a teraz 

pilniej niż 
ja potrze-
buje jej 
ktoś inny, 
albo pole-
cenie ko-
muś ma-
ł e g o 

klasztoru, w którym moja 
dusza odzyskała spokój i w 
którym obecność Boga była 
tak bardzo wyczuwalna. 
Może to być też zwykła roz-
mowa o sprawach duszy, o 

wewnętrznych niepokojach i wątpliwościach, 
może to być banalny gest dobroci czy niezo-
bowiązujący uśmiech.. Bóg zna wiele dróg, 
aby przekazać nam swoje Boskie słowo i 
zbawczo nas poruszyć przez innych. Ale zdaje 
się na nas, żeby zwrócić uwagę na swoją wie-
loraką obecność pośród nas.  

 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.    J 1, 6 – 8. 19 – 28 

III NIEDZIELA  

ADWENTU 
13 grudnia 2020 r.  

 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.  Mk 1, 1-8 

 „Przygotujcie drogę 
Panu!" Tłumacząc dokład-
niej, słowa te brzmią: 
„Przygotujcie drogę Pana!" 

To znaczy: 

Droga już 
jest. I: Jest 
to droga Pa-
na. On już 
jest na niej.  

II NIEDZIELA  

ADWENTU 
6 grudnia 2020 r.  

 Ten, który jest silniejszy od nas, niesie nas na swych ramionach. Nie 
jesteśmy godni schylić się, żeby zawiązać mu sandały. A On podaje nam dłoń 
i podnosi wysoko.  

 Gdy Jan chrzcił wodą, zmywał ludziom łuski z oczu, żeby przejrzeli i 
zobaczyli Tego, na którego wskazywał — Jezusa. W ten sposób też wskazał 
wszystkich matkom i ojcom chrzestnym, kim mają być: Drogowskazem.  
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 Podobnie jak Maryja możemy wszyst-
kiego oczekiwać od Boga, 
chociaż niejedno przemawia 
przeciwko temu. Podobnie 
jak Ona możemy pozwolić 
odnaleźć się przez Niego. 
Maryja nie miała w tym żad-
nego udziału. Była po prostu 
otwarta na plany, jakie Bóg miał względem 

Niej. Pozwoliła coś z 
s o b ą 
zrobić. 
I nie 
stało się z Nią nic innego, niż 
dzisiaj  może stać się z nami: 
wiara nie jest żadnym okre-
ślonym uczuciem, lecz 

czymś, co może mnie „ruszyć z miejsca”. 

IV NIEDZIELA  

ADWENTU 
20 grudnia 2020 r. 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na po-

czątku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.   

             J 1, 1-3 

 Pieśni po-
chwalne o przyszłej 

wielkości tego Dziecięcia, a zamiast tego 
ubóstwo i ucieczka. Anielskie śpiewy i drogo-
cenne dary, a 
później prześla-
dowanie i ha-
niebna śmierć. 
Stanowcze od-
pieranie wszyst-
kich niewiary-
godnych wieści, 
a mimo wszystko trwanie w niezłomnej wie-
rze. Od początku Święta Rodzina szła kamie-
nistą drogą. Dowodzi ona, jak wielkie brze-
miona może nieść rodzina, mimo świadomo-
ści że jest prowadzona przez Boga. Są w 
nas takie wyobrażenia, które snują obraz o 
Bogu i bezkonfliktowym życiu Świętej Rodzi-

ny, chociaż na ten temat można w Biblii zna-
leźć zaledwie kilka słów. Przedstawiamy tę 
rodzinną harmonię w najpiękniejszych bar-
wach. Jak ma się do tego odnieść rodzina, 

której grozi roz-
bicie? Kto powie 
b e z r a d n e m u 
m ę ż c z y ź n i e , 
zgorzkniałej ko-
biecie i zagubio-
nemu dziecku, że 
jeden z członków 

Świętej Rodziny przyjął na swe ramiona 
również ich cierpienie i poniósł je na miejsce 
stracenia, gdzie doznał męki - mało roman-
tycznej śm.? W tej rodzinie, przeżywającej 
swoje trudności, mieści się nadzieja, dla każ-
dej, nawet najbardziej obarczonej trudno-
ściami rodzinie i małżeństwie. 

 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 

miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a ła-

ska Boża spoczywała na Nim.  Łk 2, 22 – 40 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: 

JEZUSA, MARYI, JÓZEFA 
27 grudnia 2020 r. 

Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-

dzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Łk 1,26 – 38 

Gdy mówimy: jest Boże Narodzenie, 
mówimy: w Słowie, które stało się 
ciałem, Bóg wypowiedział do świata 
swoje ostateczne, najgłębsze, najpięk-
niejsze Słowo. Wypowiedział Słowo, 
które nie może już nigdy zostać cof-
nięte, gdyż to sam Bóg jest na świe-
cie. A Słowo to znaczy: kocham cię, 
świecie i człowieku.  

UROCZYSTOŚĆ  

BOŻEGO  

NARODZENIA 
25 grudnia 2020 r. 
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Lis topa d w naszej parafii 

 6.12 - II Niedziela Adwentu. Kolekta na po-
trzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 7.12 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła i 

kaplicy zapraszamy  parafian z ul. Wrocław-
skiej 3 po Mszy św. wieczornej. Msza św. w 
intencji grupy Dzieci Maryi o godz. 17.00. 
 8.12 – wtorek. Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP. Msze Św. o godz. 6.30, 9.00 i 
17.00. 
 11.12 – piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 3 po 
Mszy św. wieczornej. 
 12.12- sobota. Roraty dla dorosłych o godz. 

8.00.  
 13.12- III Niedziela Adwentu, zwana Nie-

dzielą Radości (Gaudete). Msza św. w int. 
czcicieli MB Fatimskiej o godz. 7.30. Róża-
niec fatimski o godz. 15.45. Kolekta na po-
trzeby remontowe parafii.  
 14.12- poniedziałek. Wspomnienie św. Jana 

od Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy  parafian z 
ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 16.12 –środa. Kwartalny dzień modlitw o 

życie chrześcijańskie rodzin. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 17.12- czwartek. Rozpoczynamy drugą część 

Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
 18.12- piątek. Kwartalny dzień modlitw o 

CHRZTY: 
Oliwia Anna Brudny  
Liwia Krystyna Ciesielska  
Bartłomiej Robert Kawalec  
Oliwia Langer  
 
ROCZKI: 
Eliza Monika Werner 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica ślubu  
Anna i Michał Sładkowscy    
15 rocznica ślubu  
Anna i Dariusz Pala  
 

25 rocznica ślubu  
Jolanta i Jacek Liszok       
50 rocznica ślubu  
Regina i Andrzej Jurusik  
Czesława i Jan Rożankowscy  
 
POGRZEBY: 
Stanisław Błasiak  
Danuta Grabowska 
Jerzy Leki  
Józef Mazur 
Bogdan Małolepszy  
Jan Mądry 
Sylwester Mitula  
Maria Smyrak  

 MAMY NOWĄ PARAFIALNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.katarzynajastrzebie.com 

Ponieważ w momencie oddania gazety do druku, nie wiemy, jak długo będzie obowiązywało prawo 
nakazujące ograniczenie spotkań (czy zostanie ono złagodzone, czy zaostrzone), przedstawiamy in-
formacje o zaplanowanych wydarzeniach w wersji optymistycznej - czyli tak, jakby ograniczenia zo-
stały zniesione. Informacje na temat zmian, będą się pojawiały na nowej stornie parafialnej. 

C o czeka nas w grudniu 
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życie chrześcijańskie rodzin. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy  parafian z ul. Wrocław-
skiej 5 po Mszy św. wieczornej.  
 19.12- sobota. Kwartalny dzień modlitw o 

życie chrześcijańskie rodzin. Roraty dla doro-
słych o godz. 8.00. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w kościele. 
 20.12 – IV Niedziela Adwentu. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 
 21.12 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 7 po 
Mszy św. wieczornej. 
 23.12 – środa. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 7 po 
Mszy św. wieczornej. 
 24.12- czwartek. Wigilia Bożego Narodze-

nia. O godz. 23.30, w ramach czuwania przed 
Pasterką, Jasełka przygotowane przez Oazę – 
w tym roku przyjmą formę wyświetlonego 
filmu. Msza św. Pasterzy o godz. 24.oo. W 
czasie Pasterki kolekta przeznaczona na Fun-
dusz Ochrony Życia. 
 25.12- piątek. Uroczystość Narodzenia Pań-

skiego. Nieszpory kolędowe o godz. 16.oo. 
Nie ma Mszy św. o godz. 19.30. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 26.12- sobota. Święto św. Szczepana, pierw-

szego męczennika. Kolekta przeznaczona na 
Wydział Teologiczny UŚ. Chrzty o godz. 
12.15. Nie ma Nieszporów i Mszy św. o godz. 
19.30. 

 27.12- niedziela. Święto św. Rodziny. Dzień 
modlitw o świętość małżeństwa i rodzin. 
Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30.  Kolekta na potrzeby parafii.  
 28.12– poniedziałek. Święto św. Młodzian-

ków męczenników. Błogosławieństwo dzieci z 
okazji św. Młodzianków na Mszy św. o godz. 
9.oo. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, 
emerytów, rencistów i sprzątających kościół 
w grudniu o godz. 17.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy  parafian z ul. Wrocław-
skiej 9 po Mszy św. wieczornej.  
 30.12– środa. O godz. 17.00 Msza św. za 

zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po śmierci. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy  parafian 
z ul. Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 31.12- czwartek. Nabożeństwo na zakończe-

nie roku 2019 o godz. 16.30. Msza św. z rocz-
nym sprawozdaniem o godz. 17.00. 
 1.01- I piątek miesiąca. Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Msza św. w intencji czcicie-
li NSPJ o godz. 6.30. Kolekta przeznaczona 
na WŚSD w Katowicach.  
 2.01– I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające za cierpienie Niepokalanego 
Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusowe-
go o godz. 7.00. Msza w tej intencji o godz. 
8.00. - podczas Mszy św. błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka. 
 3.01- II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 

Kolekta na potrzeby parafii. 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 

W tym roku Roraty przeżywamy w nietypowy sposób - zapraszamy do 
udziału we Mszach Świętych Roratnich poprzez transmisję internetową. 

Szczegóły dotyczące spotkań Roratnich, obrazków, odpowiedzi i zadań, 
znajdują się na stronie parafialnej w zakładce RORATY 2020 
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Odwi e dzi ny duszpas t erski e 

Niedziela 6 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 27  
2. ul. Wrocławska 25  
Czwartek 10 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 23 
2. ul. Wrocławska 21  
Piątek 11 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 19 
2. ul. Wrocławska 17 
Sobota 12 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 15 
2. ul. Wrocławska 13 

Niedziela 13 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 11 
2. ul. Wrocławska 9 
Czwartek 17 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 7 
2. ul. Wrocławska 5 
Piątek 18 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 3 
2. ul. Wrocławska 1 
Sobota 19 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18 
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10 

W związku z nasilającą się epidemią i obostrzeniami sanitarnymi w tym roku nie będzie Odwiedzin 
Kolędowych w tradycyjnej formie odwiedzania parafian z błogosławieństwem Bożym w ich miesz-
kaniach bądź domach. 
Zapraszamy jednak parafian, którzy według poniższego planu, mieliby Kolędę w danym dniu, na 
Eucharystię z błogosławieństwem kolędowym. Mszę św. w intencji parafian mieszkających na da-
nej trasie kolędowej, odprawi kapłan, który szedłby do nich z odwiedzinami. Zachęcamy do udziału 
w Mszach św. kolędowych oraz do wspólnej modlitwy. W dni powszednie będą one odprawiane o 
godz. 17.oo a w niedzielę o 16.30.         Duszpasterze 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak 

ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz wszyst-

kim 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  

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Marii Naróg oraz Urszuli 

Szafrańskiej życzymy, by modli-

twa była dla Nich źródłem siły i 

umocnieniem w trudach dnia codziennego.  

Żeński Legion Maryi. 

 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczynki 

miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego świa-

tła może się wiecznie palić.” 

Paniom Leokadii Piotrowskiej, Urszuli Szafrańskiej i Kry-

stynie Mazur życzymy, by swoim postępowaniem pod-

trzymywały Chrystusowe światło w świecie. Seniorzy  

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, mu-

sisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Teresie Paplińskiej życzymy by Chrystus był dla 

Niego wzorem życia i drogowskazem w podążaniu drogą 

świętości. Chór „Lira”. 

 

„To Pan zapragnął Cię mieć dla Siebie, a być dla Niego 

znaczy być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość by-

cia wybranym przez Pana mobili-

zowała Go do czynienia ze swoje-

go życia daru dla innych. Duszpa-

sterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda się 

poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzej-

szy” 

Hiacyncie Grygier i Danielowi Mielechowi życzymy, by 

w drodze poznawania siebie towarzyszyła Jej miłość 

Jezusa, który pozwala znieść słabości i dobrze wyko-

rzystać talenty. Oaza z ks. Mateuszem. 

S erd e czności 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

Niedziela 20 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2 
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25 
Niedziela 27 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17 
2. ul. Poznańska 28, 26, 15, 13 
Poniedziałek 28 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska11 
2. ul. Poznańska 9 
Wtorek 29 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 7 
2. ul. Poznańska 5 
Środa 30 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 3 
2. ul. Poznańska 1 
Sobota 2 stycznia 2021 r. 
1. ul. Poznańska 96-30 
2. ul. Podmiejska 21-8 i ul. Lwowska 13-1 
Niedziela 3 stycznia 2021 r. 
1. ul. Kondziołowiec 51A-8 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39C 
Poniedziałek 4 stycznia 2021 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37B-3F 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-4 
Wtorek 5 stycznia 2021 r. 
1. ul. Strażacka 42-1 
2. ul. Przybosia 29-3 
 

Środa 6 stycznia 2021 r. 
1. ul. Okopowa 11c-5A (nieparz.) i 8-2G (parz.) 
2. ul. Okopowa 52-10 (parzyste) 
Czwartek 7 stycznia 2021 r. 
1. ul. Reymonta 71J-55  
2. ul. Pochwacie 40D-10 i ul Polna 17A-1D 
Piątek 8 stycznia 2021 r. 
1. ul. Długa 17C-2 
2. ul. Asnyka 10-1 ul. Kasprowicza 12-1, Lecho-
nia 18-3, ul. Wierzyńskiego 8-4 i ul. Św. Kata-
rzyny od 8-5 
Sobota 9 stycznia 2021 r. 
1. ul. Staffa 36-20, ul. Leśmiana 31-18  
2. ul. Leśmiana 19-2 i ul Staffa 1-14 
Niedziela 10 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 200A-130 
2. ul. Pszczyńska 124-76C 
Poniedziałek 11 stycznia 2021 r. 
1. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201-189D 
2. ul. Pszczyńska 187E-175E 
Wtorek 12 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 173F-159H 
2. ul. Pszczyńska 157B-147F 
Środa 13 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 145-119A 
2. ul. Pszczyńska 117C-77D 
Czwartek 14 stycznia 2021 r. 
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 8d-1  
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II NIEDZIELA ADWENTU 6.12 
7.30 – Za ++ rodziców z rodziny Jania, 
Michalczyk, ++ z rodzin, Ignacy, Kawecki, 
Kabut, Pogorzelskich, Jasińskich i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za ++ Pawła i Adelajdę Korus.  
11.00 – Za + Jana Piotrowskiego, rodzi-
ców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Ludwikę Niziołek – w rocz-
nicę śmierci, męża Jana, żonę Genowefę, 
Jana, Sabinę i Urszulę Sadło, Sławomira 
Jędrzejkiewicz oraz ++ z pokrewieństwa.  
19.30 – Za + Alojzego Mazur, jego rodzi-
ców, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. 
Ambrożego 7.12 
6.30 – Za + śp. Tadeusza Domańskiego, 
żonę, rodziców z obu stron, zięcia, Reginę 
i Pawła Mołdrzyk. 
6.30 – Za + Gertrudę Sitek, Jana Sitek, 
Ryszarda Dudzik, syna Henryka, Annę i 
Ignacego Grabiec, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Dzieci Maryi. 
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKA-
LANEGO POCZĘCIA NMP 8.12 
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od 
sąsiadów ul. Wrocławska 43.  
9.00 – Za ++ rodziców Marię i Jerzego.  
17.00 – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek. 
ŚRODA 9.12 
6.30 – Za ++ Martę, Leona, Irenę, Roma-
na i Alberta Mazur, Cecylię i Albina Sten-
cel oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + Edwarda Policht – od szwa-
gra Adama z rodziną.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
dla Leokadii z okazji 80-rocznicy urodzin. 
CZWARTEK 10.12 
6.30 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę Ma-
rię, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, 

Marię Biernat, Bogdana Płocha i Mariana 
Aleksińskiego oraz dusze w czyśćcu cier-
piące.  
6.30 – Za + Czesława Turkowskiego – od 
sąsiadów ul. Wrocławska 29. 
17.00 – Za + Józefa Cudzich – w 12 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów, + siostrę 
Marię z mężem, brata Karola z żoną, brata 
Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK 11.12 
6.30 – Za + żonę Zofię Marmon, rodziców 
z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa Świ-
der, Marmon.  
6.30 – Za + Ryszarda Niedźwiedzkiego – 
od sąsiadów ul. Opolska 2. 
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 15 
rocznicę śmierci, rodziców Wiktorię i Au-
gustyna Nogły, brata Antoniego, Ernę 
Schroeder – w rocznicę śmierci, męża 
Eryka, syna Karola, siostrę Elżbietę, Kry-
stynę Walczak – w 6 rocznicę śmierci, 
męża Jana, syna Zdzisława.  
SOBOTA 12.12 
8.00 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę 
Oduliński – w kolejną rocznicę śmierci, 
brata Jana – w 2 rocznicę śmierci, brato-
we Łucję i Ewę oraz ++ z rodziny. 
8.00 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana i 
Krystiana Kupny, ++ z rodziny Cisek, 
Borkowski, Lizoń, Paluch, Mol. 
17.00 – Za ++ Gertrudę i Wiktora Win-
kler, córkę Bronisławę, męża Józefa, Annę 
i Antoniego Wzientek, ++ rodziców Beni-
cjusza i Katarzynę Pojda oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE 
13.12 
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.30 – Za + Józefa Kania, żonę Józefinę, 
synów Jana i Andrzeja.  
11.00 – Za + Antoniego Jarczok, rodziców 
i teściów.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Bernadety z okazji 70 rocznicy 
urodzin oraz błogosławieństwo dla całej 

INTENCJE MSZALNE 
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rodziny.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji synowej Natalii z okazji ur.  
19.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich 
rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Ja-
na od Krzyża 14.12 
6.30 – Za + Teresę Uhlarz – od mieszkań-
ców z ul. Opolskiej 24.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za dar życia, z prośbą o Bożą 
opiekę, dary Ducha Św. i zdrowie dla Hia-
cynty Grygier z okazji 14 rocznicy ur.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej.  
WTOREK 15.12 
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej.  
17.00 – Za ++ Leona i Genowefę Wielgat, 
Annę i Józefa Leśniak, zięcia Waldemara 
Wdowiak oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + męża Leszka Rakowskiego – 
w rocznicę śmierci, rodziców Tadeusza i 
Genowefę, siostrę Krystynę, brata Wiesła-
wa, bratową Halinę, ++ z pokrewieństwa, 
++ z rodziny Kowalskich, Fijałkowskich, 
Marciniak, Gabryś, Golec, Ruteckich, 
Olma, Arcikiewicz, Abramczyk, Adama i 
Mariannę, + Irenę i dusze w czyść. cierp.  
ŚRODA 16.12 
6.30 – Za + Augustyna Stachoń – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 11.  
17.00 – Za + Erwina Papierok – w 5 rocz-
nicę śmierci, żonę Wandę, ++ z pokre-
wieństwa Brudny, Papierok. 
17.00 – Za ++ Franciszkę i Augustyna 
Marek, Bronisława Bielich, rodziców i ro-
dzeństwo.  
CZWARTEK 17.12 
6.30 – Za + Pawła Filip – w 5 r. śm. 
6.30 – Za + Krystynę Gurazdowską, aby 

miłosierny Bóg przyjął ją do królestwa 
niebieskiego.  
17.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, 
żonę Janinę, ++ rodzeństwo, chrzestną 
Alfredę zięcia Daniela, Ernę i Feliksa 
Grzonka, Henryka Śmietana oraz ++ z ro-
dziny Mstowskich, Jaros, Tarapata.  
PIĄTEK 18.12 
6.30 – Za + Alberta Grabarczyka, żonę 
Anastazję, córkę Joannę, zięcia Antonie-
go, Jadwigę i Ryszarda Goik, Annę i Paw-
ła Grzonka, ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, 
synów Ludwika i Tadeusza, wnuków Kry-
stiana i Zbigniewa oraz ++ z pokrew.  
17.00 – Za + męża Leona Gajda – w rocz-
nicę śmierci, syna Bolesława.  
SOBOTA 19.12 
8.00 – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Ja-
nusza Krypczyk, Romana, Marię i Euge-
niusza Wowra, Jana Sitek oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
8.00 Za + męża Jerzego Zrostek – w 4 
rocznicę śmierci, ojca Henryka Gajda – w 
25 rocznicę śmierci.  
17.00 – Za + Gertrudę Płonka – w 14 
rocznicę śmierci, męża Emila, zięcia Ma-
riana.  
IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12 
7.30 – Za + Arnolda Reichman – w 6 
rocznicę śmierci.  
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, brata Zbigniewa, Irenę Ostrzołek 
– w rocznicę śmierci, męża Jana oraz + 
Kazimierza Gruca.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błog., opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w intencji Kacpra z okazji 18 r. ur.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz, ++ bab-
cie i dziadków.  
19.30 – Za ++ Izabelę i Pawła Lichtań-
skich, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z ro-
dziny.  
PONIEDZIAŁEK 21.12 
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6.30 – Za + męża Antoniego Reniec. 
6.30 – Za + Antoniego Świderek – od są-
siadów z ul. Opolskiej 4.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
WTOREK 22.12 
6.30 – Za + Agnieszkę Kurka i ++ sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 3 – od sąsiadów.  
17.00 – Za + Józefa Musioł – w 5 r. śm. 
17.00 – Za + Zofię Marciniak – w 11 rocz-
nicę śmierci, męża Edwarda – w 2 roczni-
cę śmierci – od syna Roberta z rodziną.  
ŚRODA 23.12 
6.30 – Za + Franciszka Podeszwa, żonę 
Martę, córkę Jadwigę, synów Kazimierza i 
Franciszka, zięciów Jana i Zbigniewa, ++ 
rodziców oraz + Ks. Józefa Czernika.  
17.00 – Za + Stanisława Piekara, ++ z ro-
dziny Piekara i Józefczyk. 
17.00 – Za + Paulinę Kasza, 2 mężów, sy-
nów Jana i Wiktora, synową Lidię, zię-
ciów Eryka i Alojzego, ++ z rodziny Kasza, 
Piksa, Plewniak, Żymła.  
CZWARTEK – WIGILIA BOŻEGO NA-
RODZENIA 24.12 
6.30 – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora 
Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z 
rodzin Fajkis, Szulik, Wala.  
6.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazi-
mierza Remian, córkę Annę i syna Stani-
sława.  
6.30 – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, 
Alojzego, Czesława, Grażynę Zgrzędek 
oraz + Jerzego Idzikowskiego. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA PAŃSKIEGO 25.12 
7.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
9.30 – Za ++ rodziców Wacława – w 4 
rocznicę śmierci, Alicję Błaszczyk, ++ z 
rodzin Błaszczyk, Kazimierczak, 
Chrząszcz oraz + Józefa Pawlik, Beatę Ko-
zieł oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 

dary Ducha Św. w intencji Eugeniusza 
Cwynar z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
dla Klaudii z okazji 23 rocznicy urodzin i 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Magdalenę Gembalczyk.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – 
pierwszego męczennika 26.12 
7.30 – Za + Ludwika Cofalika – w roczni-
cę śmierci, żonę Genowefę, dziadków, sy-
na i zięcia.  
9.30 – Za + Józefa Guzy – w 9 rocznicę 
śmierci, żonę Serafię.  
11.00 – Za ++ Olgę i Antoniego Piecho-
czek. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Leonarda Krajewskiego z okazji 
kolejnej rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + męża Jana Lazar, jego rodzi-
ców, szwagrów, teściów i brata.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27.12 
7.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodzi-
ców, rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z 
pokrewieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
9.30 – Za + Eugenię Kanclerz, męża Hen-
ryka, Janinę Mikulską, Helenę, Eugeniu-
sza i Janusza Ciok, Stanisławę i Stanisła-
wa Kanclerz oraz ++ z pokrewieństwa. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Urszuli z okazji 80 rocznicy ur.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za ++ rodziców Helenę i Macieja 
Myjak, Helenę i Stanisława Madura, Ja-
dwigę i Bolesława Myjak, Rozalię i Fran-
ciszka Master, synów Władysława i An-
drzeja, Krystynę i Jana Adamczyk, synów 
Bronisława, Edwarda i Aleksandra, 2 sy-
nowe.  
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. MŁO-
DZIANKÓW 28.12 
6.30 – Za + ciocię Zofię Pomykała.  
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6.30 – Za ++ Kanasiuk Maria, Franciszek, 
Szczur Czesława, Szczepan, Marek, Anioł 
Stanisława, Henryk, Edward, Szulc Stani-
sław, Pękala Józef. 
9.00– W intencji dzieci naszej parafii. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu grudniu.  
WTOREK 29.12 
6.30 – Za + Ludwika Balzam – od Joli z 
rodziną.  
6.30 – Za + Ludwika Balzam – od rodziny 
Lubryka.  
17.00 – Za + Henryka Wierzgoń – w ko-
lejną rocznicę śmierci, żonę Kunegundę.  
ŚRODA 30.12 
6.30 – Za + Witolda Bąk – od chrześniaka 
Krzysztofa z rodziną.  
6.30 – Za + Ludwika Balzam – od Anieli 
Zdziebło.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
CZWARTEK 31.12 
6.30 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodzi-
ców Janinę i Stanisława Sowa, teściów 
Franciszkę i Karola Lasko, bratową Mał-
gorzatę, szwagra Jacka oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Janiny i Sławomira 
z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI 1.01  
7.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
9.30 – Za + Mariannę Sobik – w rocznicę 
śmierci, męża Rudolfa, syna Feliksa, cór-
kę Gertrudę, zięciów Bolesława i Antonie-
go, synową Annę, dusze w czyśćcu cierp.  
11.00 – Za + męża Pawła Filip, rodziców, 
dziadków, 3 braci, bratowe z obu stron, 
Ludwika Kuszek, Zygmunta Glezner.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  

16.30 – Za + Jana Sitek, żonę Gertrudę, 
Ryszarda Dudzik, syna Henryka, żonę 
Adelajdę, Zygmunta i Agnieszkę Langer, 
Annę i Ignacego Grabiec, ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Stanisława Zawiślak – w 30 
rocznicę śmierci, żonę Danutę – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 17. 
SOBOTA 2.01  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + Franciszka Stencel – w rocz-
nicę śmierci, żonę Zofię, syna Jana, zięcia 
Władysława, ++ z pokr. Stencel, Bronny.  
17.00 – Za ++ Stefanię i Franciszka Du-
dek, syna Jana z żoną, córkę Marię z mę-
żem, prawnuków Żanetkę i Szymona oraz 
++ z pokrewieństwa.  
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃ-
SKIM 3 STYCZNIA  
7.30 – Za ++ rodziców Łucję – w 20 rocz-
nicę śmierci i Karola Wojak, ich rodziców, 
rodzeństwo, zięciów Stanisława i Józefa.  
9.30 – Za ++ Irenę i Alicję Trzensioch – 
w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z ro-
dziny Trzensioch.  
11.00 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana, 
Krystiana i Józefa Kupny, Łucję i Anto-
niego Lizoń, Jana, Irenę i Henryka Cisek, 
Franciszka Borkowskiego oraz ++ z rodzi-
ny Paluch.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Dariusza z okazji kolejnej r. ur.  
19.30 – Za + Jana Kondziołka, syna Cze-
sława, rodziców z obu stron, ich rodzeń-
stwo, Marię i Józefa Klepek, Gertrudę i 
Jerzego Płonka, Elżbietę i Franciszka Ma-
sorz, ++ dziadków oraz ++ z pokrewień-
stwa Kondziołka, Nogły i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
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 Adwent (z łac. adventus - przyjście, 

przybycie) to okres w roku liturgicznym, któ-
ry rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli 
po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłe-
go, a kończy przed I Nieszporami uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grud-
nia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery 
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi 
pierwszy okres w każdym nowym roku litur-
gicznym. 
Adwent składa się z dwóch odrębnych okre-
sów: 
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku 
oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w 
chwale na końcu czasów (okres od początku 
Adwentu do 16 grudnia włącznie); 
2. czasu bezpośredniego przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której 
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa 
na ziemię. 
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii ad-
wentowej obydwu części jest czytanie księgi 
proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsk-
notę za wyczekiwanym Mesjaszem. 
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spoty-
kamy w IV w. między innymi w liturgii galij-
skiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie 
istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt 
Narodzenia Pańskiego. Została ona wyzna-
czona dopiero w II połowie IV wieku. W 
Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowa-
niu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć 
nie jest ono określane mianem Adwentu) po-
chodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Sara-
gossie, który odbył się w tym roku, poleca 
wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii 
(6 stycznia) gorliwie gromadzili się w koście-

le, nie opuszczając ani jednego dnia. W tra-
dycji gallikańskiej Adwent miał charakter po-
kutny i ascetyczny (post, abstynencja, sku-
pienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W 
V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w 
Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i 
piątki w okresie od dnia św. Marcina (11 li-
stopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzy-

mie okres przygotowania do Narodzenia 
Pańskiego został wprowadzony dopiero w 
drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu 
charakter liturgicznego przygotowania na ra-
dosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpie-
wem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpo-
wiednim doborem czytań i formularzy, bez 
praktyk pokutnych. 
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-
604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 ty-
godnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicz-
nego przygotowania na obchód pamiątki hi-
storycznego przyjścia Chrystusa. Na począt-
ku IX w. Adwent nabiera także charakteru 
eschatologicznego - staje się czasem przygo-
towania na ostateczne przyjście Chrystusa. 
W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i 
rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki prze-
żywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a asce-
tycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Glo-
ria). Formę tę rozpowszechniały klasztory 
benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana 
ona była już w całym Kościele, do czego przy-
czyniły się nowe zakony, zwłaszcza francisz-
kanie. 
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie 
Starego i Nowego Testamentu, przez których 
życie i działalność Bóg zapowiadał i przygo-
towywał świat na przyjście Jego Syna: Mary-
ję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas 
radosnego oczekiwania na spotkanie z Pa-
nem i przygotowania się do niego przez po-
kutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca 
do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do 
sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie 
jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, 
tak jak na przykład Wielki Post. 
Jak czytamy w "Ogólnych normach roku li-
turgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent 
ma podwójny charakter. Jest okresem przy-
gotowania do uroczystości Narodzenia Pań-
skiego, przez który wspominamy pierwsze 
przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocze-

śnie jest okresem, w którym przez wspo-
mnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kie-
ruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtór-
nego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych 
względów Adwent jest okresem pobożnego i 
radosnego oczekiwania". 
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i 

Adwent i Roraty 



 SPES  GRUDZIEŃ 2020 r.  

 

14 
uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP 
(8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bar-
dzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kulty-
wowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, odprawiane wczesnym ran-
kiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów 
pieśni często śpiewanej na ich początku - Ro-
rate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). 
W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się do-
datkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona 
obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się 
przy zgaszonych światłach; zapalają się one 
dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała 
na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicz-
nych przypadków w roku liturgicznym, kiedy 
hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż 
wyłącznie podczas Rorat). 
Według Abrahama Bzowskiego, dominikani-
na, wybitnego historyka Kościoła, początek 
Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich 
odprawianie 
miał wprowa-
dzić w Pozna-
niu książę 
Przemysł I 
Pobożny, a w 
Krakowie, na 
prośbę św. 
Kingi, Bole-
sław Wstydli-
wy. Najwięk-
szą popular-
ność i szczyt 
rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku. Co-
dziennego udziału w tej Mszy świętej prze-
strzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt 
August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i 
Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i An-
na, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy 
królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane 
były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez ca-
ły rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli 
pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, 
przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi, specjalną kapelę śpiewa-
czą "rorantystów". 
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się 
zapalanie dodatkowej świecy. W dawniej-
szych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. 
do ołtarza podchodził król, niosąc pięknie 

ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym 
lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, 
lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza 
prymas, senator, ziemianin, rycerz, miesz-
czanin i chłop - przedstawiciele ówczesnych 
stanów. Każdy z nich, wręczając świecę cele-
bransowi, odpowiadał na jego pytanie: 
"Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów je-
stem na sąd Boży". 
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charak-
terystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ 
wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie li-
tery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, 
O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O 
Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z 
Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach i 
symbolach biblijnych. Antyfony te w tłuma-
czeniu polskim stanowią siedem kolejnych 
zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, 
która z ust Bożych wypływasz". Ich treść ob-

razuje tęskno-
tę Izraelitów 
za Mesjaszem. 
S t o s o w a n e 
były pierwot-
nie jako anty-
fony do Ma-
gnificat w Li-
turgii Godzin. 
W odnowio-
nej liturgii za-
chowały swoje 
t r a d y c y j n e 

miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę 
świętą jako wersety aklamacji przed Ewange-
lią. 
III Niedziela Adwentu jest nazywana Nie-
dzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAU-
DETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony 
na wejście: "Gaudete in Domino", czyli 
"Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mo-
gą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, 
jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. 
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są 
radością z zapowiadanego przyjścia Chrystu-
sa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pa-
miętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jesz-
cze tylko jedna okazja do używania szat litur-
gicznych koloru różowego - jest nią Niedziela 
LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu. ●  
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ADWENTOWO-ŚWIĄTECZNA REFLEKSJA W ROKU 2020 

 „Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba”  

 
Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia! 
 
Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas skupienia, przypomnienia prawd podstawowych – czas 
nawrócenia, czas odnowy, czas dobrej przemiany. Czas pewnego wysiłku w oczekiwaniu na 
Tego, który powróci na końcu czasów. W czasie pandemii nasz wysiłek nabiera dodatkowego 
znaczenia. Trzeba nam zmienić tradycyjne przyzwyczajenia. Dodatkowego znaczenia nabie-
rze opłatek łamany w gronie znajomych, bliskich i domowników. 
W wigilijnym opłatku dostrzegamy zapis milionów ziaren zbóż, których nie sieje się pojedyn-
czo, lecz razem wrzuca w żyzną ziemię, by cieszyły oko – z mickiewiczowskimi – falującymi 
na wietrze łanami, pozłacanymi pszenicą, posrebrzanymi żytem. Jest w białym opłatku także 
zapis ludzkiej pracy. I znów nie pojedynczego człowieka, ale całej grupy osób począwszy od 
rolników, przez młynarzy, piekarzy, dostawców i sprzedawców. W końcu w świątecznym 
symbolu jest ukryta wspólnota osób, dla których chleb jest powszednim pokarmem, codzien-
ną manną. 
Triada: natury, pracy i ludzkiej wspólnoty tworzy chleb, którym łamiemy się podczas wigilij-
nej wieczerzy. 
 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, 
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. 
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. 
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. 
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba. 
[Norwid, Opłatek] 
 
W wigilijnym opłatku jest wreszcie zapis jedności, ponieważ ten chleb nie dzieli i nie wyklu-
cza. Łamią go nie tylko wierzący, ale i niewierzący, wszyscy mający szacunek dla tradycji 
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przeżywania świąt Bożego Narodzenia w na-
szej Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie żyją Po-
lacy. I jest w tym chlebie zapis miłości, po-
nieważ łamiąc go i dzieląc między bliskimi 
okazujemy im naszą troskę o nich, pamięć, 
czułość, bliskość – miłość. 
 
Widać nie dane nam było 
opłatkiem się podzielić 
Więc ty i ja 
żeby nie zapomnieć 
łzę na dwoje łamiemy 
[Lesław Falecki, Wigilia] 
 
W czasie pandemii naszą bliskość trzeba wy-
razić w inny – niż do tej pory – sposób. Pod-
czas łamania opłatka przyjdzie nam zjedno-
czyć się duchowo z tymi, z którymi zwyczajo-
wo spotykaliśmy się twarzą w twarz przy róż-
nych okazjach adwentowo-świątecznych. 
Tegoroczne święta mogą wydobyć z nas bo-
gatsze niż dotąd pragnienia bliskości, czuło-
ści i solidarności: solidarność z chorym czło-
wiekiem, solidarność z ubogim, solidarność z 
potrzebującym 
pomocy. 
Pełnego znacze-
nia nabierze 
pragnienie po-
koju, za którym 
tęsknią ludzie 
wszystkich cza-
sów. Podczas 
t e g o r o c z n y c h 
świąt wybrzmi 
nastrój prostoty, 
ubóstwa, pokory 
i zaufania Bogu. 
Znakiem tego niech będzie opłatek. Trzyma-
ny w dłoni wyciągniętej do drugiego ma 
szansę stać się znakiem i opłatkiem przeba-
czenia, pojednania, pokoju i solidarności. 
Niech w tym kawałku chleba zapisze się jesz-
cze jedno doświadczenie - stanąć przy bliź-
nim – jak bracia i siostry – z opłatkiem wy-
baczenia i pojednania, aby w pokoju serca 
świętować przyjście Księcia Pokoju. W jednej 
z pieśni eucharystycznych śpiewamy: Jak ten 
chleb zjednoczył złote ziarna, tak niech mi-
łość złączy nas ofiarna. 

Biały wigilijny opłatek przypomina nam jesz-
cze Kogoś, kto stał się chlebem łamanym za 
życie świata. Dzieląc się opłatkiem, pomyśl-
my o Eucharystii, w której Chrystus daje 
nam Siebie w konsekrowanej Hostii. Przed 
Komunią świętą kapłan łamie Ją, by w ten 
sposób odsłonić przed nami tajemnicę męki 
Jezusa. Jezus dzieli się z nami swoim Ciałem 
i Krwią, aby nas ze Sobą zjednoczyć w komu-
nii i przysposobić do przyjmowania euchary-
stycznego stylu życia, które nie polega już na 
zagarnianiu dłońmi świata i jego dóbr tylko 
dla siebie, ale polega na rozdzielaniu siebie 
innym w bezinteresownym darze miłości. 
 
I my czekamy na Ciebie, Pana. 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i Wina. 
[z kolędy: Wśród nocnej ciszy] 
 
W wigilijny wieczór pomyślmy także o dziec-
ku, które puka do drzwi świata, chce się uro-

dzić i doświad-
czyć miłości. 
Pomyślmy o Bo-
gu, który w ma-
łym dziecku – 
Jezusie – puka 
do drzwi na-
szych s erc . 
Otwórzmy je dla 
Niego i dziecka 
każdego! 
Z opłatkiem w 
ręku, w ducho-
wej bliskości, 

zapewniam o jedności, serdecznie pozdra-
wiam i błogosławię! 
Życzę dobrego i owocnego Adwentu i błogo-
sławionych Świąt Boże Narodzenia. 
 

† Wiktor Skworc  

ARCYBISKUP METROPOLITA  

KATOWICKI  
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Rozwiązanie  prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com  

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Marta Adamczyk i Marysia Pałasz. Gratulujemy! Można je 
odebrać w  kancelarii. Godzinach pracy kancelarii można znaleźć na stronie parafial-
nej www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 



 SPES  GRUDZIEŃ 2020 r.  

 

18 

Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 3  www.katarzynajastrzebie.com 
tel. 32 4712055    Kontakt z redakcją: adres mailowy: krecikpolarny@gmail.com   strona: www.spes24.pl 
Zespół redakcyjny: Ala Kaczorowska, ks. Stefan Wyleżałek ,  
Numer zamknięto: 2 grudnia 2020 r.  
Nakład: 250 egzemplarzy  

OGŁOSZENIA KOLĘDOWE PRZED 
MODLITWĄ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 

 
Za chwilę w ciszy módlcie się razem z kapła-
nem prosząc o błogosławieństwo dla siebie, 
swoich bliskich, dla swoich mieszkań 
(domów). 
 
Po błogosławieństwie i rozesłaniu niech 
przedstawiciel każdej rodziny zabierze z ław-
ki pod starą amboną tzw. „Pakiet Kolędowy” 
oraz Informator Parafialny na rok 2021. Mo-
żemy tez zabrać taki pakiet starszym sąsia-
dom lub rodzinom, które z różnych wzglę-
dów nie mogły dzisiaj tu być, a nas o to po-
prosiły. 
 
„Pakiet Kolędowy” to pudełeczko, w którym 
znajduje się obrazek bożonarodzeniowy z na-
szej szopki z modlitwą na ten okres, kawałek 
kredy, którą na drzwiach głowa rodziny 
niech napisze: „C+M+B+2021” oraz bute-

leczka z wodą święconą do pokropienia 
mieszkania lub domu przez głowę rodziny. 
Co oznaczają symbole: „C+M+B+2021”. W 
luźnym tłumaczeniu to skrót imion trzech 
mędrców: „Kacper, Melchior i Baltazar oraz 
rok kolędy”. Znaczenie właściwe tego skrótu 
jest następujące: “Christus Mansionem Be-
nedicat” – czyli “Niech Chrystus błogosławi 
ten dom (mieszkanie)” (lub można to także 
przetłumaczyć:) “Chryste błogosław temu 
domowi/mieszkaniu”). 
 
Pakiety zostały przygotowane przez naszą pa-
rafię i zawierają obrazy z naszego kościoła. 
 
Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarę na rzecz para-
fii z okazji kolędy może to uczynić składając 
ją do koszyka postawionego na ławce. Wszy-
scy, którzy chcieliby podziękować ministran-
tom słodyczami za ich całoroczną służbę, bę-
dą mogli to uczynić po Mszy św. przy 
drzwiach kościoła. 

List Adwentowy 
 
Drogi Boże wszyscy już gotowi 
W dobrym humorze cali i zdrowi 
 
Chociaż Jesteś jeszcze u Ojca w Niebie 
To wszyscy na ziemi czekamy na  Ciebie 
 
Usłysz prosimy to wyczekiwanie 
Gdy wszyscy wznoszą do Ciebie wołanie 
 
O przybądź już Emmanuelu 
Ludzi wszystkich Przyjacielu 
 
Choinka w domu już świeci wesoło 
A każdy razem zebrany wokoło 
 
Zanosi do Ciebie to głośnie śpiewanie 
Marana Tha przyjdź Jezu Panie 
  
    Marcin Janicki 
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