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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Przeżywamy dziś I Niedzielę Adwentu rozpoczynającą Nowy Rok Liturgiczny.
Zapraszam na Nieszpory o 14.30 z poświęceniem wieńców Adwentowych.
Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do
Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście
Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie
pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego
przyjścia na końcu czasów. Z tych względów Adwent jest okresem pobożnego i
radosnego oczekiwania.
Zapraszam serdecznie wszystkich, zwłaszcza dzieci na Msze św. roratnie. Od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w sobotę o 7.30
Ks. Jerzemu Wybrańcowi dziękuję za duszpasterską pomoc podczas mojej
nieobecności związanej z kapłańskimi rekolekcjami.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcam do
modlitwy za powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele zwłaszcza z
naszej parafii oraz spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Bożemu Sercu i
Niepokalanemu Sercu NMP.
Są jeszcze wolne intencje w grudniu. Można także zamawiać Msze św. na 2022 r.
Dziękuję za sprzątanie naszej świątyni, ofiary na kwiaty. W nadchodzącym tygodniu
zapraszam kolejne Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
W ubiegłą niedzielę na poszkodowaną rodzinę przez wybuch gazu w Polskiej Nowej
Wsi zebraliśmy kwotę: 6 700,00 zł, która została przekazana poszkodowanym. Bóg
zapłać za waszą wrażliwość na ludzkie nieszczęście oraz dobre i hojne serca!
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na cały nowy tydzień!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz

APOSTOŁ
Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

29.11.- 12.12.2021r

Nr 396

Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Pr. 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA:
Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię
rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej!

I Niedziela Adwentu – Rok C 28 listopada 2021 r.
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

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 29.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Za + wujka Gerharda Felger o życie wieczne.
WTOREK –30.11.2021 –ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
18:00 Roraty: Za + ojca Emila Junger w rocznicę śm. oraz za + mamę Anielę Junger.
ŚRODA – 01.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Za ++ rodzeństwo Gertrudę, Franciszka, Reinharda, Cecylię oraz
szwagierki Annę, Otylię i Teresę.
CZWARTEK– 02.12.2021 –I CZWARTEK MIESIĄCA
7:00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, w intencji ks.
Proboszcza Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących i zmarłych Matek - intencja
od Bractwa Matek z Osiedla. GODZINA ŚWIĘTA
18:00 Roraty: Intencja wolna…
PIĄTEK– 03.12.2021 – I PIĄTEK MIESIĄCA, WSP. ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO,
KAPŁANA

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy i
całego świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św.
Józefa – intencja od Bractwa Ojców z Chróściny. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
18:00 Roraty: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże z okazji 60 r. urodzin Henryka
Barcikowskiego.
SOBOTA– 04.12.2021 – I SOBOTA MIESIĄCA
7:05 Godzinki ku czci niepokalanego Poczęcia NMP.
7:30 Roraty: Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na
wynagrodzenie za grzechy świata oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne
Bogiem i wzajemną miłością. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu NMP.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach Warsic i Stein oraz o opiekę Anioła
Stróża dla wnuczek.
NIEDZIELA– 05.12.2021 – II ADWENTU
7:00 Intencja wolna…
9:00 Za ++ rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo oraz o zdrowie i błogosław. Boże
w rodzinach: Nowak, Biskup, Labusga i Sosna.
10:30 W intencji Parafian.
14:30 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 06.12.2021 – WSP. ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
18:00 Roraty: Intencja wolna…
7:00

WTOREK –07.12.2021 –WSP. ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
18:00 Roraty: Za ++ rodziców Franciszkę, Gerharda Szemainda, Marię, Franciszka
Labusga, + siostrę Edytę, ++ braci, szwagrów, pokrewieństwo oraz o zdrowie i
błogosław. Boże w rodzinach Labusga i Szemainda.
ŚRODA – 08.12.2021 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
18:00 Intencja wolna…
CZWARTEK– 09.12.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Za ++ rodziców Adama i Leontynę Baczyńskich, teścia Michała
Kołtowskiego, chrzestnego Mieczysława Strażyńskiego i dusze w czyśćcu
cierpiące.
PIĄTEK– 10.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Za ++ z rodzin: Gadziński, Joniec, Hamela i Moczko.
SOBOTA– 11.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30 Roraty: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę NMP w rodzinie Lidii i
Huberta Labusga.
18:00 Za ++ rodziców Martę i Jerzego Szemainda, + pokrewieństwo z obu stron oraz o
zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach Szemainda i Ciszewski.
NIEDZIELA– 12.12.2021 – III ADWENTU - GAUDETE
7:00 Intencja wolna…
9:00 W intencji Parafian.
10:30 Intencja wolna…
14:30 Nieszpory
Złota myśl tygodnia
Trzymajcie się w całym życiu niezachwianie wiary świętej, a przede wszystkim
wypełniajcie w całym życiu, co wiara święta nakazuje; nie porzucajcie pacierza; nie
strońcie od Kościoła; nie uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pańskiego.
bł. Jan Macha

Na wesoło
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.

