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Maranatha, Przyjdź, Panie Jezu! Czekam na Ciebie, jak dziecko - z błogosławioną
niecierpliwością i gorącym pragnieniem, czekam z "podniesioną głową" i
"rozradowanym duchem", czekam, by znów spotkać Cię w Słowie, by moje serce
pałało, gdy Ty sam "rozmawiasz [ze mną] w drodze i wyjaśniasz [mi] Pisma", gdy
pozwalasz mi odczytać coś na nowo, przypomnieć sobie zapomniany werset albo
odkryć, że to przecież jest zapisane w Piśmie Świętym; czekam na Ciebie, czuwam i
modlę się w każdym czasie, by uniknąć tego, co złe i doświadczyć spotkania z Tobą Synem Człowieczym - Dzieciątkiem Betlejemskim. A zatem: Maranatha, Przyjdź,
Panie Jezu!

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich ucznió w:
«Będą znaki na słoń cu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodó w bezradnych wobec huku morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką
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,
pijań stwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, któ rzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i mó dlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Adres: Zabrze Helenka, ul. Jordana 84
Tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Parafialna: Pn. i Pt.: 16.00-17.30; Wt. i Cz.: 9.00-11.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
Strona www: www.parafiahelenka.pl
Kontakt z redaktorem naczelnym: xmch@interia.pl

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE
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Poniedziałek
grudnia

1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego
Ewangelia (Mt 8, 5-11) Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do
królestwa niebieskiego
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Wtorek
grudnia

1. czytanie (Iz 11, 1-10) Na Chrystusie spocznie Duch Pański
Ewangelia (Łk 10, 21-24) Jezus rozradował się w Duchu Świętym
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Środa
grudnia

1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska
Ewangelia (Mt 15, 29-37) Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
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Czwartek
grudnia

1. czytanie (Iz 26, 1-6) Naród sprawiedliwy, dochowujący
wierności wejdzie do królestwa Bożego
Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27) Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do
królestwa niebieskiego

Piątek
grudnia

1. czytanie (Iz 29, 17-24) W owym dniu oczy niewidomych będą
widziały
Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy
uwierzyli w Jezusa
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Sobota
grudnia

1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy
potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
2. czytanie (Ef 1, 3-6. 11-12) Bóg wybrał nas w Chrystusie przed
założeniem świata
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą
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Niedziela
grudnia

1. czytanie (Ba 5, 1-9) W drodze do nowego Jeruzalem
2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11) Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień
Chrystusa
Ewangelia (Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
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W TYM TYGODNIU:

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego (3.12)
Urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku Xavier (Hiszpania). Jego ojciec był doktorem
uniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Kró lewskiej Navarry. Po uzyskaniu stopnia
magistra przez jakiś czas wykładał w College Domans-Beauvais, gdzie zapoznał się z św.
Piotrem Faberem (1526), zaś w kilka lat potem (1529) ze św. Ignacym Loyolą. Niebawem
zamieszkali w jednej celi. Dnia 15 sierpnia 1534 roku na Montmartre w kaplicy
Męczennikó w wszyscy trzej przyjaciele oraz czterej inni towarzysze złożyli śluby zakonne,
poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod kierunkiem św. Ignacego. O trzymał święcenia
kapłań skie 24 czerwca 1537 roku. Franciszek Ksawery wyjechał do Portugalii w celach
ewangelizacyjnych. 7 kwietnia 1541 roku, zaopatrzony w kró lewskie pełnomocnictwa
oraz mandat legata papieskiego, wyruszył na misje do Indii. W 1547 roku Franciszek
zdecydował się na podró ż do Japonii. Potem powró cił do Indii (1551). Potem ruszył do
Chin jednak utrudzony podró żą i zabó jczym klimatem zmarł w nocy z 2 na 3 grudnia
1552 na wyspie Sancian.

Wspomnienie św. Mikołaja (6.12)
Urodził się w Patras w Grecji ok. 270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodzicó w,
uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyró żniał się nie tylko pobożnością, ale
także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodzicó w swoim znacznym majątkiem
chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpó jście trzem có rkom zubożałego
szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować
rybakó w od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Podanie głosi, że wskrzesił
trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić
należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania,
jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został
uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolań ski w roku 313. Zmarł między rokiem 345 a
352.
Wspomnienie św. Ambrożego (7.12)
Urodził się około 340 r. w Trewirze (Niemcy). Jego ojciec był namiestnikiem cesarskim,
prefektem Galii. Po śmierci ojca, gdy Ambroży miał zaledwie rok, wraz z matką i
rodzeń stwem przenió sł się do Rzymu. Tam uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy.
Kształcił się ró wnocześnie w prawie. O jego wykształceniu najlepiej świadczą pisma, któ re
pozostawił. Po ukoń czeniu nauki założył własną szkołę. Ambroży został mianowany przez
cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii ze stolicą w Mediolanie. Ambroży
pozostawał na tym stanowisku przez 3 lata (370-373). Zaledwie uporządkował prowincję
i doprowadził do ładu jej finanse, został wybrany biskupem Mediolanu. Wielką wagę
przykładał do liturgii. Jego imieniem do dziś jest nazywany ryt, któ ry miał spory wpływ
na liturgię rzymską. Pozostawił po sobie liczne pisma moralno-ascetyczne i dogmatyczne
oraz hymny - te weszły na stałe do liturgii. Bogatą spuściznę literacką stanowią przede
wszystkim kazania, komentarze do Ewangelii św. Łukasza, mowy i 91 listó w. Pracowity
żywot zakoń czył traktatem o dobrej śmierci. Zmarł 4 kwietnia 397 roku.
Niepokalane Poczęcie NMP (8.12)
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia
1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54
kardynałó w i 140 arcybiskupó w i biskupó w. Papież pisał tak: „Ogłaszamy, orzekamy i
określamy, że nauka, któ ra utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego
poczęcia - mocą szczegó lnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Maryja od momentu swojego poczęcia
została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, któ rego mogłaby się dopuścić, ale ró wnież
od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze
nie była wtedy Matką Boga. Bó g jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie
Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce
uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np.
śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci).
źródło :mateusz.pl i brewiarz.pl

Z pielgrzymiego Jakubowego szlaku (cz. 5)…
Spektakl Gość Oczekiwany – Cieszyn… – 20.11.2018r.

20 listopada 2018 roku kolejna, piąta pielgrzymka z ks. Grzegorzem Rajsem
pod patronatem św. Jakuba – patrona pielgrzymó w, tym razem do Teatru Adama
Mickiewicza w Cieszynie.
Towarzyszył nam także emerytowany proboszcz parafii Bujakó w (niedaleko
Orzesza) ks. Jerzy Walisko, któ ry umilał nam podró ż opowiadając zabawne historyjki
ze swojego życia. Wyruszyliśmy o g. 13.30 jak zwykle w drodze towarzyszyła nam
modlitwa, pieśni do św. Michała Archanioła i Matki Bożej – patronki naszej świątyni.
O godzinie 15.15 dotarliśmy do Cieszyna i nawiedziliśmy centralny kośció ł tego
miasta pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Przed spektaklem był też czas wolny na
kawę, była też możliwość zakupu kanapek cieszyń skich, oraz produkowanych w tym
mieście popularnych wafli Prince-Polo. O godzinie 17.00 spektakl „Gość oczekiwany”.
Sztuka ta była bardzo bliska św. Janowi Pawłowi II, któ ry jako młody wikary
prowadził w Niegowici amatorski zespó ł teatralny, gdzie był jednocześnie reżyserem,
scenografem, a nawet suflerem. Od 1994 roku sztuka ta jest wystawiana na deskach
teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie i od samego początku reżyserem jest Siostra
Jadwiga Wyrozumska – Elżbietanka, osoba bardzo serdeczna, o głębokiej miłości do
Boga i ludzi.
Obejrzeliśmy przepiękne przedstawienie – losy dwó ch rodzin biednego
Jó zefa Kurka i bogatego młynarza Filipa. Jó zef z rodziną czekał na przyjście Jezusa z
pokorą, wiarą i nadzieją. Jezus przyszedł jako głodny, utrudzony wędrowiec –
ofiarowali mu niewiele, ale prosto z serca z czułością i miłością i otrzymali za to
nagrodę. Ich có rka odzyskała wzrok, żona zdrowie, otrzymali ró wnież złoto, któ re z
radością rozdzielali ubogim. Nie oczekiwali tego, cieszyli się, że do ich domu zawita
Pan Jezus. Druga rodzina to rodzina bogatego młynarza Filipa. Przygotowując huczne
przyjęcie, myślał tylko o wielkości materialnej nagrody i nie zauważył nadejścia
Jezusa. Jezus przyszedł jako uboga, bezdomna sierota. Błagał o odrobinę ciepła, chciał
się schronić przed burzą. Trzy razy błagał o litość, ale bogaty młynarz był
niewzruszony, wyrzucił Go i poszczuł psami. Nie było odrobiny miejsca dla Boga w
jego domu. Młynarz w swej pysze i głupocie nie pomyślał, że Bó g przychodzi do nas w
innej osobie. Koncentrował się jedynie na tym co może otrzymać. Stracił wszystko –
majątek, rodzinę, ale nie zrozumiał niczego.
Piękna, wzruszająca i pouczająca nas sztuka. Dziękujemy księdzu
Grzegorzowi. Cieszymy się na kolejne wspó lne pielgrzymowanie z grupą z Suchej
Gó ry i czekamy na kolejny wyjazd i styczniowe jasełka w Cieszynie.
Maria Deka

Stołówka „CARITASU” organizuje tanie przyjęcia okolicznościowe.
CENNIK: np. stypy: obiad + kawa, ciasto: 20 os. – 700 zł; każda następna osoba – 20
zł Inne uroczystości (komunie, chrzciny, urodziny) cena do uzgodnienia.
INFORMACJE – tel. 698 797 430 lub 513 298 888

