Mszy św. rozważymy konferencję nt. Liturgia Słowa. „Gdyby dusze chciały się skupić,
Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę Pańską”. Kolekta zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.
8.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I piątek miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.
9.W sobotę (8.12) obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
O godz. 12.00, w „Godzinie Łaski”, o którą prosiła Matka Boża, odprawimy
Mszę św. o łaskę nawrócenia i pokuty za grzechy dla naszych rodzin i całej parafii. Zaś o godz. 18.00 Msza św. w intencji Dzieci Maryi oraz ich rodziców.
10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 8 grudnia. Zgłoszenia do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
11. W przyszłą niedzielę (09.12.) przed kościołem zbierać będziemy ofiary materialne na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
12.W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1 można nabyć opłatki, lampiony,
świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne
13.Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
02/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 9 oraz Tysiąclecia 39 i 37
04/12/2018 r godz. 16.00 /wtorek/
B. Chrobrego 26
05/12/2018 r godz. 16.00 /środa/
B. Chrobrego 38 i Tysiąclecia 7
06/12/2018 r godz. 16.00 /czwartek/
Tysiąclecia 29 i 23
08/12/2018 r godz. 14.30 /sobota/ Z. Czarnego 4, B. Krzywoustego 2 i 4, Tysiąclecia 9
09/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/
Tysiąclecia 41 i 25 oraz Piastów 12
14.W grudniu są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00.
15.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową w kościele
górnym. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 9 grudnia.
16.W czasie Adwentu, w kościele będą przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.
17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W przyszłą sobotę
o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać
za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.
KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła:

Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i facebook : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
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RORATY
- a czemu nie?
Wielu z nas pamięta z dzieciństwa następujący obrazek. Jest wczesny, grudniowy poranek. Na dworze ciemno i zimno,
może pada śnieg. A w tej scenerii od czasu do czasu migają światełka zmierzające w kierunku kościoła. To dzieci, często z rodzicami, szły na roraty. Mimo senności, konieczności opuszczenia ciepłego łóżka. Ten obraz był i jest nieodłączną
częścią Adwentu – czasu przygotowania
do najpiękniejszych świąt w całym roku
– Bożego Narodzenia.
Roraty to msza odprawiana ku czci
Maryi. Jej nazwa pochodzi od łacińskich
słów „Rorate cali desuper” („Spuśćcie
rosę niebiosa”). Historia rorat sięga XIII
wieku. Do Polski przyniosła je najprawdopodobniej św. Kinga z Węgier (żona
Bolesława V Wstydliwego).
W dawnej Polsce panowało przekonanie, że w Adwencie ziemia zapada w sen
i nie należy jej budzić. Źle widziano jakąkolwiek pracę w polu czy ogrodzie.
Nawet jeśli aura sprzyjała nie wypadało
„robić w polu”. W tym czasie zajmowano się pracami w obejściu, przygotowywano ozdoby choinkowe. Ludzie, podobnie jak cała przyroda, też wyciszali się,
uspokajali, przygotowania do świąt nabierały głębokiego, duchowego wymiaru. Msze św. roratnie były tych przygotowań kwintesencją. Szło się często w
śniegu po pas, z lampkami, które oświetlały drogę, a bywało, że i broniły przed
wilkami, które w mroźne zimy podcho-

dziły watahami blisko ludzkich siedzib.
Szły całe wsie – od poważnych gospodarzy po parobków. Roraty były częścią
ówczesnej codzienności, kultury i obyczaju.
Czasy się zmieniły, pogoda również. Na
szczęście człowiek nadal potrzebuje takiej chwili, w której może się choć na
moment zatrzymać, pomyśleć o tym, co
najważniejsze. Nie zaprzepaśćmy kolejnej szansy.
AP

RORATY W NASZYM KOŚCIELE
poniedziałek, wtorek, środa godz. 18.00 –
dzieci (prosimy o zabranie lampionów).
sobota godz. 7.00 – młodzież i dorośli (prosimy o zabranie świec).

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (03 -09 GRUDNIA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (03.12.2018 r.) - Wspom. św. Franciszka Ksawerego prezb.
7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
2/za + Wandę Per (od kuzynki z mężem)
7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Danutę Degórską
2/za + Barbarę Krasowską w 2 r. śm.
WTOREK (04.12.2018 r.) - Wspom. św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji
7.00 1/za + Lecha Powolnego (od Haliny Pietrzak z rodziną ze Skarydzewa i Doroty Jędrzejak z rodziną z Ostrzeszowa)
2/w intencji Barbary z ok. imienin, z podziękowaniem za dotyczczas otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boga w następnych latach życia
3/w intencji Aleksandry z ok. 60 r ur. z podziękowaniem Bogu za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę M.B. dla całej rodziny
7.30 - Różaniec
9.00 - w intencji górników oraz ich rodzin
18.00 - za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (05.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za ++ rodziców: Tomasza i Łucję w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny z obu stron
2/w intencji Danuty w kol. r. ur. oraz w intencji wnuczek: Aleksandry i Laury,
z podziękowaniem za dar życia, prosząc o łaskę wiary i światło Ducha Św.
3/za ++ Kazimierza i Czesławę Brzostowskich
4/za + Czesława Kujtkowskiego w m-c po śmierci
7.30 - Różaniec
18.00 - za ++ rodziców: Jana i Mariannę Szwaja w kol. r. śm.
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (06.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Jana Ufnala w kol. r. śm.
2/za + Józefa Błaszkiewicza w kol. r. śm.
3/za + Leszka Kubisia (od rodziny Kneflów)
7.30 - Różaniec
7.30 - 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 - w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
PIĄTEK (07.12.2018 r.) - Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + męża Mariana Ptaka
7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna: w int.Kamila Lange z ok. 5 r. ur. oraz jego siostry Dominiki z ok.
2 r. ur.., w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o B. błog., zdrowie i opiekę M.B
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
2/w intencji młodzieży i bierzmowańców
SOBOTA (08.12.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
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6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/za + męża Zdzisława, ++ Marię i Andrzeja Gomułków oraz ++ z rodziny Gąsiorów
2/za + męża Tomasza, + siostrę Alinę ++ rodziców i krewnych z obu stron
3/za ++ rodziców: Józefa i Katarzynę, ++ z pokr. z obu stron, + brata Mieczysława,
+ bratową Stanisławę, ++ siostry: Bronisławę i Domicelę + cókę Magdalenę
12.00 - przez wstawiennictwo NMP Niepok. Pocz., z prośbą o łaskę nawrócenia
i pokuty za grzechy dla naszych rodzin i całej parafii
18.00 - w intencji Dzieci Maryi oraz ich rodziców
NIEDZIELA (09.12.2018 r.) - II NIEDZIELA ADWENTU
7.30 - za + Marię Pukosz (od sąsiadów z ul. Mieszka I 15)
9.30 - do Bożej Opatrzności w intencji Reginy z ok. ur., z podziękowaniem za otrzymane
dary, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błog. dla niej, jej męża, rodziny i przyjaciół
11.00 - w intencji Ewy Pieklak z ok. 50 r. ur. oraz w intencji Piotra w 10 r. ur.,
z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
12.30 - za + Sławomira Romanowskiego w 7 r. śm. ++ rodziców: Zofię i Kazimierza Mazaników oraz ++ braci Antoniego i Jana Mazaników
16.30 - Nabożeństwo Adwentowe
17.00 - w intencji Marii z ok. 70 r. ur., z podzięk. za dotychcz. łaski, z prośbą o B. opiekę na
dalsze lata życia dla jubilatki i dla rodzin: syna Krzysztofa i córki Małgorzaty (TD)
20.00 - za++rodz:Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę++dziad.: Froniów i Wilków
OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
(02 grudnia 2017)
1.Od dzisiejszej niedzieli (3.12) rozpoczynamy Adwent - czas pobożnego i radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. Dzień ten obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Przy
wyjściu z kościoła znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości. Prosimy o wpisywanie
w niej swoich postanowień abstynenckich.
2. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
3. We wtorek (4.12) obchodzimy wspomnienie św. Barbary patronki górników.
Zapraszamy wszystkich górników wraz z rodzinami na uroczystą Mszę św., którą
odprawimy w ich intencji o godz. 9.00.
4.W środę (5.12), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa rozważymy konferencję nt. Duch św. wszystko przenika, nawet głębokości Boga samego.
Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościoła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.
5.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Zespołu Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.
6.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.
12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.
Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.
7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas
7

Migawki z ¿ycia naszej parafii
19.11. - O godz. 18.45 osoby zaangażowane w redagowanie gazetki parafialnej „Być
Bliżej” spotkały się z ks. Proboszcze, aby
podzielić się spostrzeżeniami i przemyśleniami dotyczącymi pisanych artykułów. Zostały
również rozdzielone tematy artykułów na
najbliższy okres.
20.11. - O godz. 18.45 rozpoczęła się modlitwa uwielbienia. Temat wprowadzający
zatytułowany był: „W krzywym zwierciadle”.
Ks. Dawid podkreślił, że tylko spotkanie z
Chrystusem i spojrzenie na Niego może nam
wyprostować nasz obraz. Czy przypadkiem
nasze życie nie wygląda jak w krzywym
zwierciadle: pokrzywione, zniekształcone, a
może nawet zdeformowane całkowicie? Jeśli pragniemy pięknego i prawdziwego życia,
to możemy doświadczyć go tylko przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Rozpoczyna się Adwent - warto przeżyć ten czas na
prostowaniu ścieżek swojego życia.
21. 11. - O godz.18.00 została odprawiona
Msza św. w intencji ks. Dawida, który obchodził swoje urodziny. Pamiętajmy o nim w
naszych modlitwach nie tylko od święta, ale
każdego dnia. Również w tym dniu w salce

nr 1 został wyświetlony film pt. „Misja”
24.11. - O godz. 10.30 w salce nr 2 odbyło
się spotkanie rodzin Domowego Kościoła. W
trosce o rodziny mieszkające na terenie parafii, podjęliśmy temat związany z zachęcaniem
ich do uczestniczenia w życiu Kościoła, nie
tylko poprzez niedzielną mszę św. Powstały
nowe inicjatywy, które mają pomóc rodzinom
w zrozumieniu sensu bycia we wspólnocie.
Bożena S.

Najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej tj. 24.
sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) odbędzie się
w Katowicach. W wydarzeniu weźmie
udział ok. 40 tys. uczestników z blisko 200
krajów, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Nie zabraknie również
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, m.in.
z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka. Spotkanie będzie miało miejsce w Katowicach w dn. 3-14 grudnia br.
Zachęcamy do pogłębienia refleksji nt.
szacunku wobec stworzenia i ochrony środowiska w oparciu o treści encykliki papieża Franciszka Laudato Si.

Wzór

Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data

.......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy

…..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!
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Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP
Godzina Łaski dla świata
8 grudnia od 12.00 do 13.00
Matka Boża, objawiając się w Święto
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947
r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę
Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla
duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia.
Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur
poruszone będą łaską Bożą i znów staną
się wierne i miłujące Boga. Pan, mój
Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem,
aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym
czasie przyjść do kościoła, niech modli
się w domu”.
To godzina, gdy wszystko jest możliwe. Matka Najświętsza ogłasza, że przez
sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje
nad nami otworem, że każdy, kto w tym
czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co
mu najbardziej potrzebne. Nie jest to
bynajmniej przyrzeczenie związane z
samym tylko wymiarem duchowym. Bóg
nam przypomina, że stworzył nie tylko
nasze dusze; On powołał do życia także
nasz ciało i nadał mu wielką godność. W
Godzinie Łaski niejeden z nas dostąpi
uzdrowienia, wyrwie się z nałogu, przestanie być niewolnikiem słabości i niemocy. Większość z nas dozna innych
łask. Otrzyma wielkie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas z kolein codziennego zła, z okowów grzechu, z naszej opieszałości, gotowości do kompromisu i dogadywania się ze światem, by
postawić nas na zupełnie nowej ziemi,
wśród zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. A spod naszych stóp

ku dalekim horyzontom wije się wąska
ścieżka. To ścieżka naszej świętości. Zaś
w duszy zamieszka pragnienie, by biec
tą drogą. Bo nie ma większej radości, jak
iść w stronę szczęścia, które jest pełne,
doskonałe, bez końca, które zanurza w
Bogu wszystkich bliskich i kochanych,
cały Kościół i świat.
Godzinę Łaski odprawiają i tacy, którzy nie będą prosić o nic dla siebie. Będą
modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje, za męża
zniewolonego nałogiem Będą prosić o
świętość pasterzy, o zwycięstwo dobra w
Ojczyźnie i w świecie. Może znajdą się
tacy, którzy będą się modlili nawet za
swoich wrogów.
Jest jeszcze ostatnia grupa – modlących
się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła. To ludzie
najcenniejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które
czerpiąc moc z Niepokalanego Serca
Matki Najświętszej, wyrwie świat spod
władzy szatana i przekaże panowanie
Sercu Matki
Odnowa świata dokona się dzięki modlitwie. Zatem otwórz swe serce przed
Bogiem - przez Maryję - i błagaj o to,
aby Jego łaska uczyniła wszystko takim,
jakim w swych planach pełnych miłości
chce Bóg. By łaska zmieniła Ciebie i
Twoją rodzinę, i Ojczyznę, i świat.
Słowo Kościoła
Objawienia z Montichiari przez wiele
lat nie były zatwierdzone przez Kościół,
mimo że potwierdziły je cuda uzdrowień,
zjawiska świetlne i słoneczne oglądane
wielokrotnie w Montichiari, a nawet to,
że papież Paweł VI miał na swoim biurku statuę pielgrzymującej Madonny Róży
Duchownej. Biskup Brescii Giacinto Tredici, który ostatecznie musiał wydać werdykt o prawdziwości objawień, nie będąc im przeciwny, sugerował Pierinie
Gilli życie w ukryciu. Ta pokornie zasto3

sowała się do zaleceń i przez wiele lat
mieszkała w skromnym domku przy franciszkańskim klasztorze w Fontanelle,
gdzie spotykała się z pielgrzymami w
swojej niedużej kaplicy. Aż do śmierci
prowadziła pustelnicze życie. Poświęciła się modlitwie i
pokucie, jednak nigdy nie przywdziała
habitu zakonnego. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. Jej grób
i miejsca objawień odwiedza rocznie
ponad 100 tys. pielgrzymów. Kolejny
biskup Brescii, Giulio Sanguinetti, 15
sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej
Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Przesłał także list do dwóch stowarzyszeń, które spontanicznie zajmowały się miejscami kultu w Fontanelle.
Poinformował je o mianowaniu „kapłana, który ma zająć się sprawą kultu, w
osobie Pierino Bosellego, dyrektora diecezjalnego wydziału do spraw liturgii”.
Wkrótce w Montichiari powstał nowe
stowarzyszenie, utworzone z dwóch dotychczasowych, zatwierdzone przez biskupa i przez proboszcza Montichiari ks.
Franco Bertoniego. Jego celem jest szerzenie pobożności do Matki Bożej w
Fontanelle. To nowe stowarzyszenie nazywa się Róża Duchowna - Fontanelle.
Uznanie objawień Róży Duchownej
wpłynęło na jeszcze liczniejsze fundowanie świątyń pod tym wezwaniem, powstały nowe ruchy religijne; także wiele osób,
które odwiedzają i poznają Montichiari,
odkrywa powołanie kapłańskie lub zakonne. Chociaż więc objawienia w Montichiari-Fontanelle nie wniosły szczególnie wiele nowego czy to do teologii, czy
do pobożności maryjnej, to należałoby
napisać, że Bóg zawsze wybiera sobie
tylko znany i właściwy moment na swoje przesłanie do Kościoła i świata. Orędzie Matki Bożej z Montichiari jest wołaniem o zagrożoną świętość kapłanów i
osób konsekrowanych, jest wezwaniem
do modlitwy, do podejmowania dzieł za4

dośćuczynienia i pokuty szczególnie za
tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys wiary, a nierzadko odchodzą z drogi
powołania lub nawet otwarcie zaczynają
walczyć z Kościołem.
Wykorzystano publikacje: „Nasz Dziennik”,
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/godzina-laski„Niedziela” Ogólnopolska 49/2014

Jubileuszowa 25 edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, serdecznie zaprasza do
udziału! Udział w Festiwalu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich amatorów (w tym uczniów i absolwentów
szkół muzycznych I stopnia), którzy
ukończyli 6 lat i śpiewają solo, w duetach, chórach, zespołach czy scholach. Szczegółowe informacje oraz
rejestracja uczestników przez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.mfkip.pl trwa do 27 listopada br.
Na terenie archidiecezji katowickiej
eliminacje odbędą się we wtorek 11
grudnia br. w Katowicach oraz w środę
12 grudnia br. w Rybniku. Wielki finał
odbędzie się w Będzinie w dniach 1012 stycznia 2019 r., a Festiwal zwieńczy 13 stycznia 2019 r. o godz. 16 Jubileuszowy Koncert Galowy. Całość
przesłuchań i koncert galowy będą
otwarte dla publiczności i transmitowane na żywo w internecie.

Adwent
Adwent w Kościele katolickim to czterotygodniowy okres poprzedzający Boże
Narodzenie. Trwa on pomiędzy czwartą
niedzielą przed Bożym Narodzeniem a
24 grudnia.
Pierwsza niedziela Adwentu stanowi
również początek kościelnego roku liturgicznego. Okres ten to czas oczekiwania
i duchowego przygotowania się do Świąt
Bożego Narodzenia.
Termin „Adwent” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie słowo „adventus”
oznacza „przyjście”. Adwent możemy
przedstawić jako wielką wigilię Kościoła chrześcijańskiego przygotowującego
się do swego spotkania z Chrystusem. To
oczekiwanie posiada podwójny wymiar
– jako przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego, będące jednocześnie jednak wyrazem tego prawdziwego, najważniejszego czekania: oczekiwania na Jego
ostateczne przyjście. Jest to czekanie
przeniknięte duchem radości i nadziei
płynącej z wiary. Jednocześnie jednak
powinno skłaniać do refleksji i pokuty,
dlatego kapłani noszą w tym okresie fioletowe szaty liturgiczne. Kościół zaleca
w tym czasie wiernym uczestnictwo w
rekolekcjach adwentowych i korzystanie
z sakramentu pokuty.
Czas Adwentu ma bogatą i piękna symbolikę. Najbardziej charakterystycznym
zwyczajem adwentowym, szczególnie w
Polsce, są Roraty. Msza roratnia, czyli
wotywna o Najświętszej Maryi Pannie
sprawowana jest wcześnie rano lub wieczorem tak, że mrok świątyni rozpraszają
jedynie zapalone świece. Roraty to czas,
kiedy razem z Maryją oczekujemy na
wybawienie, jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Podczas tej mszy
Maryję symbolizuje specjalna świeca
zwana roratką. W tradycji przyjmuje się,
że jest ona znakiem Maryi, która jako
jutrzenka zwiastuje "wschodzące słońce"
– Jezusa Chrystusa. Kolejny zwyczaj to

wykonywanie wieńca adwentowego. Na
wieńcu umieszcza się cztery świece, jako
symbol czterech niedziel Adwentu. W
kolejne niedziele Adwentu zapala się odpowiednią ilość świec. W całości wieniec
adwentowy jest obrazem wspólnoty oczekującej w miłości i radości swego Pana.
Pierwsza niedziela Adwentu – jej tematem jest powtórne Przyjście Pana na
końcu czasów. Czytania mocno podkreślają aspekt czujności, nawołując, by
życie chrześcijan było trzeźwe, bez złudzeń, do końca przeniknięte miłością do
Pana, który tylko na chwilę odszedł.
Przyjmując dar adwentowego oczekiwania, pomyślmy, co może dla nas dziś
oznaczać realizacja tego Słowa Bożego.
Jakiego czuwania oczekuje Pan w naszym życiu?· Czuwać to znaczy mieć staranie o wszystko w domu, wypełniać
powierzone nam zajęcia, czyli po prostu
pracować. Oczekiwanie na ostatnie przyjście Pana winno nas mobilizować do sumiennego wypełniania powierzonych
nam zadań. Czuwać w języku ewangelicznym oznacza modlić się. Czuwanie
wypełnione modlitwą wzmacnia słabe
ludzkie ciało, otwiera nas na Bożą obecność. Jezus po modlitwie w Getsemani
przyjął trudną wolę Ojca i wypełnił ją do
końca. Uczniowie, którzy spali, zawiedli. Modlitwa jest siłą w trudnych sytuacjach życia. Czuwać znaczy pełnić dobre czyny, nakarmić głodnego, napoić
spragnionego, przyodziać nagiego. Będzie to oznaczało dostrzeganie przychodzącego Chrystusa w drugim człowieku.
O ileż łatwiej będzie nam Go rozpoznać,
gdy przyjdzie na końcu czasów! Spróbujmy zobaczyć w jaki sposób Pan przychodzi do nas w naszej codzienności. Zobaczmy także, jak Go przyjmujemy, jak
Go szukaszamy i oczekujemy każdego
dnia. To ćwiczenie pozwoli nam się przekonać, czy jesteśmy gotowi na Jego ostateczne przyjście, czy też ono nas zaskoA.D
czy.
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