
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28.11.2021 – 05.12.2021 

Niedziela – 28.11.21, I Niedziela Adwentu 
             Kolekta na potrzeby parafialne. Po mszach dodatkowa zbiórka na  
  remont katedry opolskiej.  
  8.00 – Za + ojca Wilhelma Magiera w 6 r. śm. ze wspom. + matki Elżbiety. 
10.30 – Suma: Za parafialną służbę kościelną, liturgiczną, szafarzy, panie  
  organistki, organistów, muzyków i chórzystów.  
  Obrzęd przyjęcia kandydatów, ministrantów, odnowienie przyrzeczeń 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe – zapraszamy rodziców z dziećmi na  
  pierwsze spotkanie adwentowe z poświęceniem lampionów, stroików,  
  wianków adwentowych. Rozpoczęcie Drogi adwentowej.  

Poniedziałek – 29.11.21, Roraty 
17.30 – Za + Horsta Geschlecht od Róży Różańcowej Alojzego Drost.  

Wtorek – 30.11.21, św. Andrzeja Ap.  
  6.30 – Za + Wilhema Schönwald w I rocznicę śmierci.  

Środa – 01.12.21, Roraty 
17.00 – Miesięczna spowiedź dla dzieci i młodzieży 
17.30 – Do B. Op. w int. Artura Drescher z ok. 50 r. urodzin o zdrowie i Boże  
   błog. dla niego i całej rodziny.  
   Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Czwartek – 02.12.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Sylwię i Józefa Złotnickich, dziadków z obu stron 
   i szwagra Czesława.  
17.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św.  

Piątek – 03.12.21 , I Piątek miesiąca, św. Franciszka Ksawerego 
     Dzień modlitwy dla młodzieży przyg. się do bierzmowania 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za + Mariana Hul w 3 r. śm. 
  8.00 – Odwiedziny chorych. 
16.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.15 – Nabożeństwo do NSPJ 
17.30 – Roraty: Za ++ Marię i Ryszarda Modler i syna Rajmunda.  

Sobota – 04.12.21, św. Barbary 
  7.00 – Do Matki Boskiej dziękczynna z ok. 70 r. ur. Urszuli Schreiber z  
  prośbą o zdrowie i błog. na dalsze  lata życia.  

Niedziela – 05.12.21, II Niedziela Adwentu 
         Kolekta na Seminarium Duchowne i utrzymanie obiektów diecezjalnych 
         Po mszach dodatkowa zbiórka na pomoc chrześcijanom na Wschodzie  
7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Arnolda Glomb w I r. śmierci. 
10.30 – Suma: Za + żonę Martę Bonsz w 7 r. śm. 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe. 

Wolne intencje w grudniu: 7, 16, 25. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i 
przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) 
będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu 
czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie 
przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na 
ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten 
czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, 
który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.  
2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w 
realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, 
zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy 
duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju 
Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: 
„…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).  
3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na 
Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. 
W naszym kościele będą one celebrowane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
17.30. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać 
przyjścia Pana.  
4. Bardzo proszę i nalegam, aby wszyscy tegoroczni kandydaci do 
bierzmowania regularnie uczestniczyli w tegorocznych Roratach. 
5. We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja 
Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu. 
6. W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka 
Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień 
Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich 
misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii 
docierało do wszystkich ludzi. 



7. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, 
patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych.  
8. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
9. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.  
10. Bardzo serdecznie dziękuję za wykonane prace porządkowe, za 
przygotowanie wieńca i dekoracji adwentowej.  
11. Bóg zapłać za udział w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
Komisję wyborcza proszę po sumie o policzenie głosów i wykonanie protokołu 
wyborczego. Ostateczne wyniki zostaną podane za dwa tygodnie.  
W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń 
powołany na Apostoła; 
- piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, 
niestrudzony głosiciel Ewangelii i patron misjonarzy katolickich;  
- sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, 
patronka dobrej śmierci, orędowniczka górników, hutników oraz osób 
bezrobotnych. 
SENTENCJA TYGODNIA  
Trzymajcie się w całym życiu niezachwianie wiary św., a przede wszystkim 
wypełniajcie w całym życiu, co wiara św. nakazuje; nie porzucajcie pacierza; 
nie strońcie od Kościoła; nie uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pańskiego.  
                                                                                                         bł. Jan Macha 

UŚMIECH TYGODNIA 
Przed pierwszą Komunią św. dzieci miały przygotować na karteczce grzechy. 
Ksiądz katecheta uważnie je przeglądał. Jedna dziewczynka miała tylko dwa 
grzechy. 
- Tylko dwa? – dziwi się ksiądz. 
Przerażona dziewczynka: 
- To ja pójdę jeszcze dogrzeszyć proszę księdza. 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu 
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Człowiek niechętnie o przemijaniu myśli. Dlatego dobrze, że znów czytamy Jezusowe 
ostrzeżenie. On jest realistą, który więcej wie niż my: „Będą znaki..., na ziemi trwoga 
bezradnych narodów..., ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi”. Nie lubimy takich ostrzeżeń i takich realistów. Tak bardzo 
byśmy chcieli życia i świata bez stresów: pomyślność i sukces, szczepionki na każdą 
chorobę. I koniecznie bez powodzi, bez trzęsień ziemi, bez wojen. A tu Jezus ze 
swoim szorstkim realizmem! 
Jego realizm sięga dalej, nie zatrzymuje się na grozie zapowiadanych wydarzeń. A to, 
co mówi, zda się niedorzeczne: „Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i 
podnieście głowy”. Strach i otucha połączone w jedno? Świat ma się rozsypać w proch, 
zawali się wszystko, a my mamy „nabrać ducha i podnieść głowy?” Jeśli to prawda, 
trzeba w życiu wszystko poustawiać inaczej. 
Chrześcijanin jest człowiekiem nieustannego adwentu. To znaczy ciągle jest w drodze, 
ciągle czeka. Zawsze i wszędzie u siebie, ale tak samo zawsze i wszędzie wśród 
obcych. Dlatego trzeba znaleźć wartość, która i „u siebie”, i „wśród obcych” 
zachowuje znaczenie. Taką wartością, w istocie jedyną choć o różnych obliczach, jest 
dobro. Dobro – tak ważne za ziemskiego życia, gdy jesteśmy „wśród obcych” w 
drodze. Dobro, owoc naszych wysiłków odnajdziemy „u siebie”, w domu Ojca. Dobro 
jest czymś jednym jedynym, co przetrwa czas ziemskiego oczekiwania. W takiej 
perspektywie w Jezusowe słowa o strachu i otusze wstępującej w serca chrześcijan 
nabierają sensu. To sprawdzało się w czasie okupacji, gdy ludzie śmiertelnie 
przerażeni walczyli i pomagali sobie nawzajem. To sprawdzało się w latach zmagań 
Polaków z niewolącym kraj sowieckim systemem, gdy poczucie obowiązku walki o 
prawdę i wolność brało górę nad obawą i strachem. 
Nie tylko czas walki musi wyzwalać w chrześcijanach postawę adwentową. 
Obowiązek czujności wobec panoszącego się zła obliguje zawsze. A tego zła jest tyle! 
Wrogość, nieuczciwości i złodziejstwo. Lekceważenie prawa. Deptanie godności 
kobiety. Przemoc i brutalność... Lista nazbyt długa. Widać, jak ten zalew zła obniża 
naszą wrażliwość. Już nie dostrzegamy wielu przejawów zła. Trzeba wielkiego 
wstrząsu, byśmy wołali: Tak być nie może! Wtedy jeden czy dwa protestacyjne 
marsze i... koniec. Wrażliwość uśpiona. Wrażliwość rodziców i policjantów. 
Wrażliwość kaznodziejów i senatorów. Wrażliwość poetów i lekarzy. Trzeba się 
otrząsnąć, czas znowu zacząć Adwent! 


