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Niedzielne espresso

N r 1 0 5   ( 4 2 6 )

z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy
Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Mt 24, 37-44

Błazen

ogłasza publiczności, że wybuchł pożar, jednak nikt mu
nie wierzy; śmiejąc się giną w ogniu.

Koniec świata zastanie ludzi przy ich codziennych obowiązkach,
wielu może być bardzo zaskoczonych.

Gdy zwycięski dowódca wjeżdżał rydwanem do Rzymu niewolnik

szeptał mu do ucha: memento mori.

Kiedy będzie koniec świata?

Jezus nie powiedział [nie podał daty], kiedy ponownie przyjdzie na ziemię, by
dokonać sądu ostatecznego. W dzisiejszej Ewangelii przestrzega, że nawet
nie domyślamy się tej chwili. Mówi, że zawsze powinniśmy być gotowi na
ten dzień, wzywa do czujności. Dla człowieka wierzącego oznacza to, że nie
powinien trwać w grzechu ciężkim, często korzystać z sakramentu pokuty i przyjmować Komunię Świętą.

Co sądzić o nawracających się w ostatniej chwili?

Nawet jeżeli człowiek zacznie żałować za grzechy dopiero w ostatniej chwili życia, Bóg mu wybaczy i zostanie zbawiony. Ludzi nawracających się pod koniec życia, czasem kilka minut przed śmiercią, posądzamy
o religijne cwaniactwo. Nie można jednak wykluczyć, że dopiero w chwili śmierci człowiek może uświadomić
sobie zło, które uczynił i szczerze żałować. Zostanie zbawiony, podobnie jak ci, którzy przez całe życie starali
się przestrzegać przykazań. Najprawdopodobniej jednak przez jakiś czas będzie przebywać w czyśćcu.
ks. Eugeniusz Burzyk

Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, od jutra Roraty
Codziennie, od poniedziałku do piątku, o godz. 18.00 zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych na Msze
Święte roratnie, odprawiane ku czci Najświętszej Maryi
Panny, która – z racji tego, że porodziła Syna Bożego –
jest jedną z głównych postaci Adwentu. Zgodnie z tradycją dzieci i młodzież przychodzą do kościoła z lampionami symbolizującymi czuwanie. Lampiony nawiązują do
ewangelicznej przypowieści na temat panien roztropnych i nierozsądnych. Ich światło wyraża radość z oczekiwanego narodzenia Jezusa.
Nazwa Roraty pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej
pieśni na wejście: Rorate caeli desuper, co znaczy: „Niebiosa, spuśćcie rosę”. Rosa symbolizuje łaski otrzymane
dzięki przyjściu Jezusa na ziemię i przyjęciu przez niego ludzkiej natury. Pieśń ta jest zapowiedzią zbawienia,
którego dokona Nowonarodzony Jezus. Msza rozpoczyna się przy wyłączonych światłach; jedynie świece i lampiony rozpraszają mrok panujący w kościele. Światła
zapalane są dopiero podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu”.
W czasie Mszy roratnich głoszone są kazania dla dzieci, które otrzymują obrazki. W tym roku zarówno kazania, jak i obrazki – pod nazwą „Odkrywcy skarbów” – dotyczyć będą naszej bielsko-żywieckiej diecezji, która 25 marca przyszłego roku obchodzić będzie 25-lecie swojego istnienia.

Dzieci zagłosowały na Chrystusa Króla
W każdą niedzielę o godz. 11.30 odprawiane są w naszej parafii Msze Rodzinne z kazaniem dla dzieci. W uroczystość Chrystusa Króla kazanie wygłosił ksiądz diakon Mateusz Tomaszek, który odbywa w naszej parafii staż
przed święceniami prezbiteratu. Przedstawił dzieciom typowego ziemskiego króla, którego ubrał w koronę i złoty płaszcz oraz Jezusa – króla z krzyżem w ręku, w pokutnym płaszczu boleści, który służy człowiekowi i poświęca dla niego życie. W głosowaniu dzieci opowiedziały się
za Chrystusem Królem. Podczas liturgii śpiewała nasza parafialna schola
dziecięco-młodzieżowa, a także chór „Canticum Novum”.
Od początku nowego roku szkolnego
rozpoczęliśmy w każdą niedzielę odprawianie Mszy Rodzinnych. Razem
z Jezusem Dobrym Pasterzem dzieci
poznają „Boże Owieczki”. Otrzymują
obrazki z owieczką, na których zamieszczony jest fragment
niedzielnej Ewangelii i zadanie do rozwiązania w domu. Zadane dzieciom pytanie, wraz z „Owieczką”, umieszczane jest
na profilu facebookowym parafii.

Ogłoszenia duszpasterskie
27 listopada – 4 grudnia

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu. Msze roratnie
od poniedziałku do piątku o 18.00.
2. Zaczynamy nowy rok liturgiczny, dlatego od dzisiejszej niedzieli 15 minut przed Mszami o godz. 7.00
i 10.00 czytamy nowe wypominki – w systemie ciągłym, czyli po kolei. Lista wypominków jest także
w „Mater Dolorosa” oraz na stronach internetowych
parafii.
3. Przy stolikach z prasą młodzież rozprowadza również
świece „Caritas” na stół wigilijny.
4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła oraz ofiarę na
kwiaty mieszkańcom bloku nr 9 z Osiedla Słowackiego. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku
nr 11 z tego osiedla.
5. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek,
piątek i sobota miesiąca. W czwartek i piątek spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
6. W przyszłą niedzielę – 4 grudnia obchodzimy wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Zapraszamy

na uroczystą Mszę o godz. 10.00. Prosimy chór parafialny, górników ze sztandarem, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych oraz wszystkich parafian. Zapraszamy górników pracujących,
emerytów i rencistów. W tym dniu modlimy się także w intencji bezrobotnych.
7. W przyszłą niedzielę ofiarami do puszek będziemy
wspierać Kościół na Wschodzie.
8. Z przedświąteczną posługą sakramentalną do wszystkich chorych parafian pojedzie Ksiądz Proboszcz.
W drugą sobotę miesiąca, 10 grudnia, odwiedzi chorych, mieszkających na tzw. „Starych Blokach” i na
Osiedlu Paderewskiego. Natomiast w trzecią sobotę miesiąca, 17 grudnia, odwiedzi chorych mieszkających na Osiedlu Słowackiego, ulicy Daszyńskiego,
oraz w domach jednorodzinnych. Odwiedziny rozpoczną się wyjątkowo od godziny 8.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii.
9. Zgodnie z tradycją – w czasie Adwentu Pan Kościelny
i Pan Organista będą roznosić po domach opłatki.

Intencje mszalne

27 listopada – 4 grudnia
NIEDZIELA – 27 listopada

7.00 † Maria Widuch z dwoma mężami
i synami
8.30		 W intencji Marii Jarguz z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
o dalszą opiekę z okazji 80 rocznicy urodzin
10.00		 W intencji Pana Organisty Zdzisława Kołodzieja, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski z okazji imienin
11.30 † Zofia Jasińska w 20 r. śmierci
z synem Wiesławem
11.30 † Andrzej Golik w 4 r. śmierci
18.00 † Antoni Martyna

PONIEDZIAŁEK – 28 listopada

6.30 † Stanisław Sporysz
18.00 † Bronisława Łaczny z mężem Władysławem i synem Władysławem

WTOREK – 29 listopada

6.30		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Andrzeja Ciesielskiego
i ks. Andrzeja Pacholika [NSPJ]
6.30 † Stanisław Sporysz
18.00 † Marian i Anna Smolec

ŚRODA – 30 listopada
6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00		
		

Maria i Jerzy Zynek w r. śmierci
Jerzy Kolber
Helena Jania
Msza wotywna do MB Bolesnej:
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Beaty z okazji 50 r. urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Huberta z okazji 18 r. urodzin,

w intencji sprzątających z bloku
numer 7 z os. Słowackiego, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Genowefy w 60 r. urodzin, † Jan
Żak z żoną Anną, † Eugeniusz Bigos, † Stanisława Stanek, † Stanisław Gawryś, † Stanisław Sporysz, †† z rodziny Sójków, † ks.
Tomasz Dzida

CZWARTEK – 1 grudnia
6.30		
6.30 †
6.30 †
18.00		

W intencji kapłanów i misjonarzy
Stanisław Sporysz
Jerzy Kolber
W intencjach Radia Maryja

PIĄTEK – 2 grudnia

6.30 † Maria Balcarek
18.00		 O dobre przeżycie Adwentu
[NSPJ]

SOBOTA – 3 grudnia
6.30
6.30
6.30
6.30
18.00

†
†
†
†
†

Edward Bubak
Maria Balcarek
Kazimierz Obiedziński
Jerzy Kolber
Tadeusz Drabek w 3 r. śmierci

NIEDZIELA – 4 grudnia

7.00 † Piotr Korczyk w 9 r. śmierci
8.30 † Maria Balcarek
10.00		 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla górników
oraz ich rodzin z okazji Barbórki
11.30 † Anna Bełciak z matką Marianną
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Czesław Kubasiowski w 21 r. śm.
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