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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

          OTO PAN BÓG PRZYJDZIE     
 Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego   
Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę  
łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie 
ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez 
ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on 
pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa.   
Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności 
względem Pana Boga i Matki Najświętszej.        
 WIENIEC ADWENTOWY         
 W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca 
adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Na-
stępnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele 
adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spo-
tkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w dru-
gim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jed-
ność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Naro-
dzenia.            
 ŚWIECA RORATNIA         
 Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a 
płomień-światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.  
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona 
symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość 
prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy 
ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mó-
wi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomi-
na proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korze-
ni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepo-
wiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało 
Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża. 
Roraty W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Na-
zwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście:  Rorate coeli, desuper... 
(Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawi-
ciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i roz-
wój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, 
że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość 
prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne 
lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i zanieść światło do domów.  
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Będą znaki na słońcu, księży-
cu i gwiazdach, a na ziemi trwoga naro-
dów bezradnych wobec szumu morza i 
jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagra-
żających ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego na obło-
ku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierzcie ducha i pod-
nieście 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 znie-
nacka 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 sta-
nąć przed Synem Człowieczym”.          
   (Łk 21,25-28.34-36) 
 W adwencie przypominamy sobie 
w sposób szczególny, że na takiego Bo-
ga, który jest naszym ojcem, czekamy. 
Bóg, który zesłał na świat swego Syna, 
aby nas zbawił, jest Bogiem bogatym w 
miłosierdzie, jest Bogiem, który nas ko-
cha. To Bóg, który jest miłością.   Mi-
łość domaga się miłości. I to nie jako 
zapłaty za otrzymane dobro, ale z po-
trzeby serca. Darmo otrzymaliście, dar-
mo dawajcie – jak przypomniał nam Pan 
Jezus. To jest naturalna reakcja na dobro 
otrzymane. To jest ta czujność, o której 

mówiła dzisiejsza Ewangelia. Nie – 
czuwajcie z drżeniem serca, z obawą, z 
niepokojem. Czuwajcie, żeby nie prze-
gapić momentu, gdy na miłość można 
odpowiedzieć miłością. Grzech w życiu 
człowieka to choroba, którą można ule-
czyć jedynie jeszcze większą miłością. I 
nawrócenie człowieka to nic innego, jak 
wysiłek kochania na nowo, jeszcze bar-
dziej, jeszcze mocniej i jeszcze bardziej 
bezinteresownie. Niejako w odruchu 
zdrowego serca, które już niczym nie 
jest zainfekowane: ani przywiązaniem 
do tego, co małostkowe, ani dawnymi 
urazami, ani zazdrością, która czasem w 
nim kiełkuje, ani też przywiązaniami, 
które przesłaniają potrzeby bliźnich. I 
można by mnożyć te infekcje ludzkich 
serc. Ale po co?! Będzie bardziej poży-
teczne, jeśli każdy z nas je sam przed 
sobą nazwie i pozwoli uleczyć się Bożej 
miłości.  
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BÓBRKA 

Poniedziałek   3 grudnia 16.00 1. Śp. Stanisław Fac 

2. Śp. Julia i Piotr Dzwończyk 

Wtorek           4 grudnia  16.00 1. Śp. Helena Zadorożna – od córki        

Jadwigi z Rodziną Pypeć i Zadorożnych 

2. Śp. Stanisław Fac 

Środa              5 grudnia 16.00 Za Parafian  

Czwartek        6 grudnia 16.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Rodziny      

Naspińskich z Wiązownicy 

Piątek             7 grudnia  16.00 Za zmarłych cierpiących w czyśćcu  

Sobota            8 grudnia  16.00  

Niedziela       9  grudnia  8.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Rodziny Wodniaków 

12.30 Śp. Władysław i Olga – od Córek z         

rodzinami  

ORELEC 

Środa                  5 grudnia 17.30 1. Śp. Stanisław Mamrowicz – od uczestni-

ków pogrzebu 

2. Śp. Krystyna Kycia 

Piątek                 7 grudnia 17.30 Śp. Stanisław Mamrowicz – od brata Tade-

usza z Żoną  

 Sobota              8 grudnia  Śp. Tadeusz Skotnicki – od uczestników 

pogrzebu  

Niedziela          9  grudnia 7.00 Śp. Bronisława, Piotr i Mieczysława 

11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

Pani Jadwigi Zaniewicz w 83 urodziny  

SOLINA  

Wtorek              4 grudnia 17.30 Śp. Anna Ulanowska – od Rodziny Ścibor i 

Gołda z Lutczy 

Niedziela         9  grudnia  9.45  

Wikary odwiedza parafianina w       
więzieniu, który tam się znalazł          
za kradzież samochodów.  
- Gdy wyjdziesz, pomogę ci.  
- Niech ksiądz nie myśli, że to  takie  
łatwe. Do tego trzeba odwagi i           
doświadczenia. 

Ogłoszenia Duszpasterskie I  Niedziela Adwentu  2.12.2018 r. 
1. Rozpoczyna się Adwent i nowy rok duszpasterski, przeżywany pod hasłem     

„W mocy Bożego Ducha”. Od poniedziałku 3 grudnia zapraszamy na Roraty. 

2. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca: o godz. 16.00 półgodzinna 

adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań; 

I piątek miesiąca: od 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce  i o 17.30 w 

Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie 

Msza św.  

4. Z racji I piątku nie ma  Adoracji Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów a o godz. 11.00  spotkanie scholi. 

6. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tego dnia  

Msze św. będą o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu. W Bóbrce podczas  Mszy 

św. dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają poświęcone me-

daliki 

7. W następną niedzielę 10 XII radni parafialni zaniosą do Rodzin naszej parafii 

opłatki wigilijne. Zebrane ofiary będą przeznaczone na energię elektryczną. 

  Bóbrka 

*Radni roznosząc opłatki będą również zbierać ofiary za pracę Pana organisty. 

Opłatki do mieszkańców Jawora zostaną przyniesione dzisiaj.* 

*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

*Kościół  w tym roku na święta Bożego Narodzenia przygotują Rodziny: Państwo 

Tarnawscy, Łucja Węgrzyn, Hanna i Józef Fedorowicz, Mieczysław i Stanisława 

Fedorowicz, Jacek i Danuta Migielicz, Krystyna Myszak, Ryszard i Bernadetta 

Kusz, Bartłomiej i Agnieszka  Obłascy. 

Orelec 

*W środę Nowenna do św. Józefa. 
*Dziękuję Pani Stanisławie Zaniewicz za przygotowanie wieńca adwentowego. 

Solina 

*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę   

prosimy  Rodzinę Pani Elżbiety Duś. 

Obyśmy owocnie przeżyli Adwent i spotkali żywego Boga       
w Boże Narodzenie. 

Intencje różańcowe na grudzień 

*Aby osoby zaangażowane w przekaz wiary potrafiły znaleźć właściwy język dla 

dzisiejszych czasów, dla dialogu z kulturami. 

*O dobre przygotowanie na obchód tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa. 

     


