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PRZEZ   ŚWIADCZENIE   DOBRA  
DOŚWIADCZAMY   BOŻEJ   MIŁOŚCI    

W   NASZYM   ŻYCIU 
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie akcji 
Caritas „Tornister pełen uśmiechów. Zebrano 349 zł. 
Udzielona pomoc dla dzieci z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego objęła 5 rodzin i wyniosła 655 zł. 
Jednocześnie zwracamy się z prośba o wsparcie akcji 
Caritas - Boże Narodzenie 2014. Skarbonka, do której 
prosimy o składanie ofiar pieniężnych jest wystawiona z 
tyłu kościoła za ławkami. Tam również wystawiony bę-
dzie kosz na dary materialne. Prosimy o składanie artykułów spożywczych o dłu-
gim terminie ważności, odzieży oraz środków czystości itp. 

Parafialny Zespół Caritas 
 

1 Niedziela Adwentu—30 listopada 2014 r. Refleksja  
„W Chrystusie Jezusie 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”. 
Pierwsza niedziela adwentu to zarazem początek nowego roku kościelnego. Wie-
le razy słyszeliśmy, że to właśnie dzisiaj mamy wspaniałą okazję do tego, by przy-
pomnieć sobie o sprawach najważniejszych i jednocześnie nadać odpowiedni kie-
runek nie tylko naszemu życiu parafialnemu, ale też rodzinnemu i osobistemu. 
Tematem rozpoczynającego się roku kościelnego są słowa: „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”. Jakie rodzą w nas skojarzenia? Jakim echem odbijają się 
w naszych sercach? Z jednej strony możemy się przed nimi bronić, twierdząc, że 
przecież się staramy, chodzimy do kościoła. Niech więc usłyszą to ci, którzy w co-
dzienności nas gorszą, albo wskutek różnych intryg są wręcz przyczyną naszego 
cierpienia. Czy jednak my sami nie potrzebujemy nawrócenia – po to, by bardziej 
ufać Bogu, bardziej kochać, mieć w sercu więcej pokoju? 
Z drugiej strony wezwanie do nawrócenia może w nas pomnożyć poczucie winy. 
Przecież tyle jest jeszcze do zrobienia. To i tamto muszę naprawić, albo poprawić. 
Kiedy wreszcie będę mógł ze spokojem odetchnąć? 
Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian uspokaja nas, pisząc: „nie brakuje wam żadne- 



go daru łaski”. Jesteśmy potężnie „uzbrojeni” do pięknego i świętego życia. Może 
więc nawrócenie, w adwencie i w całym roku liturgicznym, będzie oznaczało: 
- zobaczyć jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak bardzo nas obdarował 
- przyjąć Jego Miłość i dary, które przynosi w Jezusie – na nowo Go pokochać 
- odrzucać to, co nie pozwala zobaczyć Bożej miłości i się nią dzielić. 

 Zapach 
Pewnego zimnego poranka, w jednym ze szpitali urodziła się dziewczynka. Była 
to maleńka istotka, a jej rodziców boleśnie dotknęły słowa lekarza: 
- Uważam, że dziewczynka ma małe szanse na przeżycie. Ma tylko dziesięć pro-
cent szans na przeżycie nocy, a nawet gdyby jakimś cudem się udało, to prawdo-
podobieństwo przyszłych powikłań jest bardzo duże. 
Wystraszeni taką diagnozą mama i tato z niepokojem słuchali lekarza, który 
przedstawiał im wszystkie problemy, jakie będą mieć z dzieckiem. Nigdy nie bę-
dzie chodzić, mówić, widzieć, będzie opóźniona umysłowo i jeszcze gorzej. 
Mama, tato i ich starszy, pięcioletni synek, bardzo czekali na dziewczynkę. W cią-
gu kilku godzin zobaczyli, jak ich marzenia i pragnienia rozpadły się na zawsze. 
Cała trójka wzięła się za ręce i zaczęli się modlić, tworząc małe serce bijące w ol-
brzymim szpitalu: 
- Wszechmogący Boże, Panie życia, Ty sam uczyń to, czego my nie możemy zro-
bić: zatroszcz się o małą Dianę, przytul ją do siebie, ukołysz ją i przekaż jej całą 
naszą miłość. 
Diana była żywym maleństwem, jej stan powoli zaczął się poprawiać. Mijały tygo-
dnie. Z każdym dniem maleństwo przybierało na wadze i stawało się coraz silniej-
sze. Kiedy Diana skończyła dwa miesiące, rodzice mogli ją w końcu po raz pierw-
szy przytulić. Pięć lat później Diana była radosną dziewczynką, która ufnie i z 
wielkim pragnieniem życia spoglądała w przyszłość. Nie miała oznak niedorozwo-
ju fizycznego ani umysłowego. Była normalnym dzieckiem, bystrym i ciekawskim. 
Pewnego gorącego popołudnia w położonym niedaleko od domu parku, Diana 
siedziała na kolanach mamy, podczas gdy jej brat grał z kolegami w piłkę. Jak 
zawsze szczebiotała z mamą, kiedy nagle zamilkła. Ścisnęła ręce, jak gdyby ko-
goś przytulała i zapytała mamę:  
- Czujesz? 
Wyczuwając w powietrzu nadciągającą burzę, mama odpowiedziała: 
- Tak. Zapach taki, jakby zaraz miało padać. 
Po chwili Diana podniosła głowę i głaszcząc się po rękach zawołała:  
- Nie, pachnie jak On. Pachnie tak, jak wtedy, gdy Pan Bóg cię mocno przytula. 
Oczy mamy najpierw zwilgotniały po chwili dwie ciężkie krople łez pojawiły się w 
kącikach. Słowa córeczki potwierdziły tajemnicę, którą kobieta już od dawna nosi-
ła w swym sercu. Przez cały czas, gdy dziewczynka była w szpitalu walcząc o ży-
cie, Pan Bóg zatroszczył się o nią, przytulając ją tak często, że Jego zapach po-
został wyryty w pamięci Diany. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 

 
 

● Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana. Od poniedziałku zapraszam wszystkich parafian, mło-
dzież, a szczególnie dzieci z lampionami na Roraty. Msze św. roratnie od-
prawiane będą codziennie o godz. 1800, za wyjątkiem środy - w ramach 
Mszy św. szkolnej o godz. 800 i soboty - o godz. 700. 
● I Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. Księga Trzeźwości znajdu-
je się w zakrystii. 
● Zapraszam dziś na godz. 1630 na Nieszpory.  
● W czwartek wspomnienie św. Barbary. O godz. 800 zostanie odprawiona 
Msza św. ku czci św. Barbary w intencji wszystkich górników, emerytów gór-
niczych oraz ich rodzin - od Dyrekcji Kopalni „Bielszowice”. Msza św. w in-
tencji ++ górników odprawiona zostanie w niedzielę o godz. 1000. 
● Okazja do Spowiedzi Świętej dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej 
w czwartek o godz. 1730, dla dorosłych przed każdą Mszą Św.  
● W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. 
Zapraszam do Komunii św. wynagradzającej. Bractwo „Żywego Różańca” 
zapraszam na Mszę Św. poranną w sobotę. 
● W przyszłą niedzielę w Kochłowicach odbywa się Dzień Skupienia dla na-
rzeczonych. Rozpoczęcie o godz. 1400. 
● W przedsionku kościoła przez cały Adwent sprzedawane będą świece i 
opłatki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na działalność Akcji Cha-
rytatywnej Caritas. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 
- Nie uciekaj od Boga po grzechu – początek adwentowego cyklu ze świętą 
Teresą z Avila. Święta Teresa z Avila przewodniczyć nam będzie w Adwen-
cie. Dlaczego ona? W tym roku obchodzimy pięćsetną rocznicę jej urodzin. 
W 1. niedzielę Adwentu rozpoczął się w Kościele Rok Życia Konsekrowane-
go. Wreszcie trzeci powód: ta pierwsza kobieta doktor Kościoła ma bardzo 
wiele do powiedzenia współczesnemu światu, Kościołowi i człowiekowi. 
Ponadto w Gościu 
- kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, módl się słowami: „Jezu, Ty się 
tym zajmij. Róbcie tak, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda” – przeko-
nywał włoski ksiądz Dolindo, dziś sługa Boży; 
- wszystko idzie jak najlepiej – wyjątkowy reportaż z klasztoru sióstr karmeli-
tanek w Gnieźnie. 
● Za tydzień kolekta również przeznaczona będzie na pokrycie kosztów re-
montu kopuły dachu nad kaplicą, którą zbiorą członkowie Rady Duszpaster-
skiej. Przed kościołem zbiórka na Fundusz pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie. 
● “Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 1 do 7 grudnia 2014 r. 

1 XII 

Poniedziałek 
 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za ++ (intencje w gablotce) 
- Za + Marię Golak 

2 XII 

Wtorek 
Wspomnienie  

bł. Rafała Chylińskie-

go, prezbitera 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Do św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o Opiekę Bożą, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla 

Lucjana Binkiewicza z okazji urodzin 

- Za + Rajmunda Calow w rocznicę śmierci 

3 XII 

Środa 
Wspomnienie  

św. Franciszka Ksa-

werego, prezbitera 

g. 700 

g. 800 

 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza Św. szkolna 

- Za + Emilię Brzęk od Bractwa Żywego Różańca 

4 XII 

Czwartek 

I czwartek 

Wspomnienie  

św. Barbary  

g. 800 

 

 

g. 1800 

- Ku czci św. Barbary w intencji wszystkich górników, eme-

rytów górniczych oraz ich rodzin - od Dyrekcji Kopalni 

„Bielszowice” 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o 

uświęcenie duchowieństwa oraz za kapłanów, którzy pra-

cowali w naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i za-

konne z naszej parafii - od ofiarodawców 

5 XII 

Piątek 
I piątek 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagro-

dzenie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych 

naszej parafii - od ofiarodawców 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci 
Wczesnokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

6 XII 

Sobota 
I sobota 

Wspomnienie 

św. Mikołaja 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca 

Świętego za żyjących i ++ członków Bractwa „Żywego Ró-

żańca” 

- Intencja wolna 

 

 

7 XII 

2. Niedziela 

ADWENTU 

 

 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za parafian 

- Za ++ górników oraz górników, którzy zginęli w wypad-
kach kopalnianych - od Dyrekcji Kopalni „Bielszowice” 
Nieszpory 

- Za + Mariana Chmiel w 5. rocznicę śmierci oraz żonę 

Małgorzatę 


