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Refleksja 

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!                                                                 Ks. Tomasz Horak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: „Będą znaki na słońcu, 

księżycu i gwiazdach, a na ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec 

szumu morza i jego nawałnicy. 

Ludzie mdleć będą ze strachu,  

w oczekiwaniu wydarzeń 

zagrażających ziemi. Albowiem 

moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie 

na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 

doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on 

bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się 

w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 

przed Synem Człowieczym”. (Łk 21,25-28.34-36) 

Chrystus Pan jest naszą sprawiedliwością. Kto wierzy w Niego, jest usprawiedliwiony 

na wieki i nie pójdzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Mając serca 

oczyszczone przez wiarę i napełnione miłością Bożą przez Ducha Świętego, który 

został nam dany - możemy utwierdzać się w nienagannej świętości przed Bogiem,  

w oczekiwaniu na przyjście Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Usprawiedliwieni 

krwią Jezusa, staniemy przed Ojcem bez winy. 

 

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: otmet@onet.pl 

Intencja ewangelizacyjna – Grudzień 2021 
 

Aby katecheci, którzy są powołani do głoszenia Słowa Bożego byli jego  

odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. 

 

 

 

 



LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 29.11 

7
00

 Za † ojca Ryszarda Kunert, †† rodziców Klarę i Jerzego Szampera oraz 

†† z rodziny.  

18
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Stępniewskiego, †† rodziców, 

teściów, siostrę Leokadię, braci Józefa i Stanisława, szwagrów Stanisława 

i Krzysztofa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† rodziców Józefę, Stefana i Konrada, poległego Pawła, braci Zenona 

i Mariana, †† z pokrewieństwa Piaseczny, Salecki i Kremer. 

Wtorek – 30.11; święto św. Andrzeja Apostoła. 

7
00 

1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Andrzeja Warzechy z okazji imienin. 

2) Za † Joannę Potocką w 30. dzień po śmierci. 

18
00 

1) Za † Ryszarda Szymula w 1. rocznicę śmierci. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) dla Jadwigi Tietz z okazji 60. rocznicy urodzin. 

Środa – 1.12 

7
00

 1) Za † Bronisława Kołodziej w 1. rocznicę śmierci. 

2) Za † Elfrydę Spałek w 30. dzień po śmierci. 

17
00

 1) Do Miłosierdzia Bożego za † syna Andrzeja Mularczyk w dniu urodzin.    

2) Za † Janusza Dikta w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron. 

Czwartek – 2.12 

7
00

 1) O nowe powołania do Służby Bożej.  

2) Za † Franciszka Wójcik w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za † Jadwigę Kruszyna w 10. rocznicę śmierci, † męża Emila Kruszyna, 

†† z rodzin Przywara i Kruszyna oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † mamę Waltraudę Beer, † ojca Wilhelma Beer i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Piątek – 3.12; wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

18
00

 1) W intencji zbiorowej. 

2) Za † Adama Omachel w dniu urodzin. 

Sobota – 4.12 

  7
00

 1) W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

2) Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Barbary za † męża 

Ryszarda Halemba, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo, †† górników oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Anny Nurkiewicz z okazji 70. rocznicy 

urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

Niedziela – 5.12 – II Adwentu.  

7
00

 Za †† z rodzin Dombek, Wieczorek i Ziółkowskich. 

8
15 

Za † Marię Komander i †† z pokrewieństwa. 

9
45

 Za † Barbarę Kauf, Janinę Karaś, Aleksandrę Klaja, Martę Borkowską, 

Stanisława Koziarskiego, oraz †† z rodzin: Kauf, Podżorskich, Korba, Nawara, 

Delewicz, Grzybacz, Koziarskich, Przekop. 

11
15

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. Leszka z okazji urodzin. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) dla członków ustępującej Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. 

16
30 

Nieszpory adwentowe. 

17
00

 Za † Bronisława Kołodziej w 1. rocznicę śmierci. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś w czasie wszystkich Mszy św. poświęcamy wieńce adwentowe. 

Zapraszamy na Nieszpory o godz. 16
30

. 

 Roraty dla dzieci będą odbywać się od poniedziałku do piątku podczas 

wieczornych Mszy św. o godz. 18
00

, a w środę o 17
00

. Msza św. roratnia dla 

dorosłych sprawowana będzie w poniedziałek o godz. 20
00

 z kazaniem  

i w sobotę o godz. 7
00

.  

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich, zakonnych  

i misyjnych oraz całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 

adoracji o godz. 17
30

. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.  

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa. 

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Seca NMP. 

(odwiedziny chorych będą 11 grudnia).  

 W niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. w intencji ks. Leszka z okazji urodzin oraz w 

intencji członków ustępującej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 W kiosku do nabycia są: kalendarze, kartki świąteczne, opłatki i świece wigilijne 

Caritas w cenie 5 i 12 zł.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 


