
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27.11.2022 – 27.11.2022 

Niedziela – 27.11.22, I Niedziela Adwentu 

  Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego 

 Po mszach św. zbiórka na remont katedry opolskiej  

  7.15 – Modlitwy poranne 

  7.30 – Za + żonę i matkę Cecylię Panusz, ++ teściów Pawła i Gertrudę 

 Gruszka i szwagra Waltra Gruszka.  

10.30 – Suma: Za + ojca Wilhelma Magiera w kol. r. śm. ze wspom. + matki  

  Elżbiety i dziadków z dwóch stron. 

15.00 – Nabożeństwo adwentowe 

Poniedziałek – 28.11.22, Roraty 

17.30 – Za + żonę Martę Bonsz w 8 r. śmierci. 

Wtorek – 29.11.22, 

  6.30 – Za + Jana Przemus w 30 dzień po śmierci. 

Środa – 30.11.22, Roraty 

17.30 – Za + Bernarda Plich w I rocznicę śmierci 

  Katecheza dla dzieci I-komunijnych. Spotkanie z rodzicami.  

Czwartek – 01.12.22, I Czwartek 

  6.30 – Za + Jadwigę Polaczek (od sąsiadów). 

17.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św. 

Piątek – 02.12.22, I Piątek   

  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 

  6.30 – W 2 r. śmierci S.M. Nodburgi Nalewaja (posługiwała w Domu Opieki  

  w Leśnicy i Porębie) oraz jej ++ rodziców. Nabożeństwo do NSPJ. 

  8.00 – Odwiedziny chorych 

16.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  

17.15 – Nabożeństwo do NSPJ 

17.30 – Roraty: Za + Irmgardę Szczygieł w I rocznicę śmierci. 

  Spotkanie z Mariankami i kandydatkami (przed świętem patronalnym) 

Sobota – 03.12.22,  

  7.00 – Za + męża i ojca Arnolda Glomb w 3 r. śmierci. 

Niedziela – 04.12.22, II Niedziela Adwentu 

 Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego 

 Zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie 

  7.45 – Modlitwy poranne 

  8.00 – Do B. Op. i NMP Królowej z okazji urodzin dzieci: Mateusza i Pawła,  

 z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosław.  

 w rodzinie Kapusta. 

10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Królowej, dziękczynna za odebrane łaski, z  

  prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla  

  rodziny Piechulek. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Od przyszłej niedzieli msze św. w niedzielę rano będą o godz. 8.00. 

2. Dziś pierwsza Niedziela Adwentu. Adwent (z łac. adventus - przyjście, 

przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów 

niedzieli po urocz. Chrystusa Króla, a kończy przed I Nieszporami uroczystości 

Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym 

nowym roku liturgicznym.  

3. W dzisiejszej Gazetce parafialnej znajdziemy dodatek. Warto się z nim 

zapoznać, może spróbować zrealizować scenariusz. Co tydzień będzie 

publikowana kolejna część materiałów poświęconych tematyce nowego roku 

duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” 

jako materiał „domowy”.  

4. Od jutra rozpoczynamy adwentowe spotkania eucharystyczne - Roraty. Roraty 

w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.30. Bardzo proszę, aby w ramach 

duchowego przygotowania sakramentalnego w roratach systematycznie 

uczestniczyli tegoroczni kandydaci do bierzmowania oraz dzieci 

przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej.  

5. Tegoroczne Roraty będą zatytułowane „Z narodzeniem Jezusa było tak…” i 

pomogą nam zrozumieć, dlaczego narodziny Chrystusa to wyjątkowe 

wydarzenie i dlaczego Pan Bóg postanowił zesłać na świat swojego Syna, który 

stał się człowiekiem. Dowiemy się też, jak wyglądało to wielowiekowe 

oczekiwanie na Mesjasza. Serdecznie zapraszamy! 

6. W zakrystii są do nabycia opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. W tym roku zmieniła się cena świec: mała świeca kosztuje 7 zł, 

natomiast duża 15 zł.  

7. Jak co roku zwracamy się z prośbą o ofiarowanie choinek do świątecznej 

dekoracji naszego kościoła. Zgłoszenia u ks. proboszcza lub p. Donata Kluge.   

8. Bóg zapłać za przygotowanie świątyni, wykonanie wieńca i dekoracji 

adwentowej oraz wszelkie dobro dla Parafii, Kościoła i bliźnich. 

SENTENCJA TYGODNIA 
Apel Jezusa: „czuwajcie i bądźcie gotowi” niech nas zmotywuje do niesienia 

pomocy, zwłaszcza tym, którzy są w największej potrzebie egzystencjalnej.  

                                                                                            bp Andrzej Czaja 



KATECHEZY O KOŚCIELE – KATECHEZY I cz. I 
Katechezom o Kościele, które dziś rozpoczynamy nadałem tytuł: Wierzę w Kościół. 

Jako chrześcijanie, takie wyznanie wiary składamy bardzo często wobec Boga: „Wierzę 

w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski” – mówimy zawsze w Dzień Pański. 

Zatem postawmy sobie najpierw pytanie: dlaczego Kościół jest przedmiotem wiary 

chrześcijanina i co to znaczy wierzyć w Kościół? W drugiej części katechezy będę się 

też starał odpowiedzieć na pytanie: po co Kościół i w czym jego wartość? To pytanie 

stale do nas wraca i domaga się jasnej odpowiedzi. Od tej kwestii ojcowie Soboru 

Watykańskiego II rozpoczęli swój wykład nauki o Kościele. W punkcie wyjścia nie 

interesowali się tym, jak Kościół powstał, w czym tkwi jego istota i jaka jest jego 

struktura, ale poszukiwali odpowiedzi na pytanie: po co Kościół i w czym jego wartość? 

Najpierw jednak ustalmy, dlaczego trzeba wierzyć w Kościół i co to znaczy? Zatem 

tytuł katechezy brzmi: „Wiara w Kościół. Sens i wartość Kościoła”. 

Zasadność wierzenia w Kościół wynika, jak mówi teologia, z jego misteryjnego 

charakteru – z  faktu, że nie jest rzeczywistością z tego świata. Kościół jest Bożą, choć 

i zarazem bosko-ludzką tajemnicą, analogicznie jak Wcielenie i Pascha Chrystusa (por. 

KK 8). Dlatego nie sposób ogarnąć go rozumem – potrzeba aktu wiary. Rzeczywistość 

Kościoła wykracza poza nasze naturalne możliwości poznawcze, ale nie jesteśmy 

bezsilni, ponieważ rzeczywistość Kościoła jako tajemnica została nam objawiona przez 

samego Boga. Mamy bardzo konkretne Boże pouczenie i naukę rozwijaną przez wieki. 

Ta nauka o Kościele, zwana eklezjologią, stale się rozwija, w oparciu o objawioną nam 

o Kościele prawdę Bożą, którą przyjmujemy rozumem oświeconym wiarą.  

Wiara w Kościół – czym jest? Jest zupełnie innej natury aniżeli wiara w Boga 

(Credo in Deum). Trzeba być tego świadomym, „by nie mieszać Boga i Jego dzieł” 

(KKK 750). Trzeba rozróżniać Boga i Jego dzieła. Można powiedzieć, że o ile wiara 

w Boga oznacza zawierzenie Bogu, zdanie się na Niego, o tyle wiara w Kościół jest 

konkretyzacją wiary w Boga, jest wyznawaniem Boga działającego w historii, Boga 

bliskiego ludziom. Wiara w Kościół to jest właściwie wiara w Boga Emmanuela, Boga 

z nami, który angażuje się w nasze ziemskie życie. Wierzyć w Kościół to wierzyć 

w takiego Boga, który nie zasiada tylko na wysokim niebie, ale urzeczywistnia 

społeczność z ludzkich osób – społeczność, która stanowi świątynię duchową, 

budowaną przez Boga z nas jako żywych kamieni. Wierzyć w Kościół to znaczy 

wierzyć w Boga aktywnego w historii, Boga bliskiego ludziom, który angażuje się 

w nasze życie, by dać nam na zawsze swoje życie.  

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa wszystkim parafianom i 
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Adwent to radosny czas oczekiwania na dzień Bożego Narodzenia. Tylko Bóg 

wie dokładnie, ile jeszcze pozostało przed nami Adwentów. Czy każdy z dotychczas 

przeżytych stał się dla nas zaczynem nowego życia, zaowocował wzrostem wiary, 

nadziei, miłości? Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Dlatego dobrze by 

było usiąść i pomilczeć, przeanalizować wszystko, co wokół nas się dzieje i zastanowić 

się nad naszym dalszym bytem. I niezależnie od tego, jak odpowiedź będzie brzmiała, 

wszyscy przecież chcemy otrzymać kolejną szansę dobrego przeżycia Adwentu. 

Prorok Izajasz mówi nam: „Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to 

Twoje imię odwieczne. … Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. 

Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.” (Iz 63,16c;64,7). Skoro mamy Odkupiciela, 

którego przyjście będziemy świętować za cztery tygodnie, to powinniśmy wykorzystać 

czas oczekiwania na przygotowanie. 

W tym właśnie przygotowaniu wspomaga nas Słowo wysłuchiwane podczas 

liturgii Słowa przez cały czas Adwentu. Od nas zależy, co zapamiętamy i co 

wprowadzimy w czyn. To przecież do nas św. Paweł mówi: „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, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy 

oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.”. Wzbogaceni jesteśmy we 

wszystko, ale musimy popracować nad sobą, by łaska wydała widoczne owoce. 

Dlatego też w Ewangelii na dzisiejszy dzień słyszymy o potrzebie czujności, o 

potrzebie czuwania, co jednocześnie rozumiane powinno być jako gotowość na Paruzję. 

Ewangeliczne słowa o czuwaniu trafiają w samo sedno problemu przygotowania. 

Słysząc o potrzebie czujności, o potrzebie czuwania, powinniśmy zdawać sobie sprawę 

z tego, że słowa te dotyczą naszej gotowości na ponowne przyjście Pana, na Paruzję. 

„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.”.  Mamy być gotowi zawsze i w każdej chwili, abyśmy na polecenie 

„Czuwajcie” mogli odpowiedzieć zgodnie z prawdą: czuwamy, jesteśmy gotowi. Jednak 

nasza odpowiedź będzie prawdziwa dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, że gotowość nie 

powinna wypływać z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z miłości, nadziei, 

tęsknoty, oczekiwania. Musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy 

gotowi pomilczeć na ten temat? 

http://www.parafiarogi.pl/
mailto:parafiarogi@parafiarogi.pl

