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Królestwo Niebieskie na ziemi 
 Wierzymy, że zapowiedź proroka Iza-
jasza zawarta w dzisiejszym I czytaniu 
wypełniła się w Chrystusie. Przez Niego 
Bóg pokonał wszelkie zło, nienawiść, cier-
pienie oraz śmierć i rozpoczął królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czy jed-
nak wokół nas i w nas samych doświad-
czamy tej nowej rzeczywistości? 
  Chociaż Chrystus nas zbawił, to jednak 
świat wciąż zdaje się być pogrążony w mroku 
i cieniu śmierci. Zamiast pokoju i miłości do-
świadczamy w nim wojny i nienawiści. Lecz Je-
zus nie jest bohaterem z przeszłości. On nie 
przemienił świata, w którym panuje człowiek, 
w swoje królestwo, w którym wypełniałaby 
się zawsze tylko zbawcza wola Boga. 
  Świat wciąż jest oddany w nasze ręce i my 
nieustannie słyszymy Boże wezwanie do nawró-
cenia i przemiany. Królestwo niebieskie jest 
bliskie, bo Chrystus wprowadził je w rzeczy-
wistość ludzkiego życia. Pozostaje jednak cią-
gle wyzwaniem, gdyż królestwo niebieskie sta-
je się rzeczywistością tylko wtedy, gdy w na-
szym życiu realizuje się wola Boga. 
  Apostoł Paweł zachęca nas w dzisiejszym II 
czytaniu, abyśmy żyli w jedności według 
wzoru Chrystusa. On obdarza nas swoim Du-
chem, abyśmy stawali się dziećmi i dziedzicami 
Boga. Zbawienie, obiecane przez proroków, 
staje się rzeczywistością na miarę naszego 
zjednoczenia z Chrystusem. 

  Jezus, który jako pierwszy człowiek 
wkroczył do Bożego królestwa, chce nas 
tam prowadzić, wzywając do nawrócenia i 
otwarcia na dary Jego Ducha. Do nas dzi-
siaj kierowane jest wezwanie Jana Chrzci-
ciela: «Nawróćcie się, bo bliskie jest kró-
lestwo niebieskie!». 
 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski 



 

08.12.19 II Niedziela Adwentu. 
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

 Kolekta na Kościoły Wschodu 

8:00 Msza św.: W intencji Kacpra Chomiak z okazji 9 urodzin (KCH) 

11:00 Suma Za mieszkańców Rutek z okazji ich święta patronalnego 

14:00 Rutki Nabożeństwo odpustowe ku czci św. Barbary 

09.12.19 Poniedziałek – dzień powszedni.        7 

16:00 Roraty: Za † męża Eugeniusza Połowniak 

10.12.19 Wtorek – dzień powszedni.           8 

16:00 Roraty: Za †† z rodzin Bednarz i Jaworski (ERB) 

11.12.19 Środa – dzień powszedni.           9 

7:00 Roraty: Wolna intencja 

12.12.19 Czwartek – dzień powszedni.         10 

16:00 Roraty: Za † Helenę, Władysława i Stanisława Charchut, za †† z rodziny Jończyk, za 
†† Urszulę i Zygmunta Hedike. 

13.12.19 Piątek – wspomn. św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy.  11 

7:00 Roraty: Wolna intencja 

14.12.19 Sobota – wspomnienie św. Jana od Krzyża    12 

12:00 Niemodlin Wigilia Dekanalna 

16:00 Roraty: Za † Józefa Giercuszkiewicz. 

17:00 Msza św.: Za † Ojca Władysława Pociurko. 

15.12.19 III Niedziela Adwentu – Gaudete. 
 Kolekta parafialna na prąd za grudzień 

8:00 Msza św.: W intencji Pawła Pawlus z okazji 39 urodzin 

11:00 Suma W intencji Andrzeja Domalewskiego z okazji 60 urodzin. 



 

 
 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia 2019 
Druga Niedziela Adwentu 

 

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekre-
tem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce ob-
chodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, która przypada 8 grudnia.  
 Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Boże-
go, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu 
pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w 
różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzin-
kach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.  
 

2. Pan Bóg obdarzył Maryję niezwykłym przywilejem. Wybrał Ją, by była matką 
Jego Syna i zachował Ją od wszelkiego grzechu, również pierworodnego.  
 Gromadząc się wokół ołtarza na sprawowanie Eucharystii – wielkiej ta-
jemnicy naszej wiary, pamiętajmy w naszych modlitwach o braciach i 
siostrach z krajów byłego Związku Sowieckiego. Dziś bowiem obcho-
dzimy 20. Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 

3. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z 
kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do 
puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych kra-
jach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian. 
 

4. Zły duch potrafi tak zareklamować człowiekowi grzech – nieposłu-
szeństwo wobec Pana Boga – że człowiek go kupi, myśląc, że dobrze 
zainwestował w przyszłość. 
 Gdy brak wyraźnego oparcia się na słowie Bożym, wpadamy w ręce złe-
go. Księga Rodzaju trafnie opisuje subtelność kuszenia i jego skutki: naszą 
bezbronną nagość wobec popełnionego zła. 
  Znaleźliśmy jednak łaskę u Boga. Przez Maryję – która zechciała 
słuchać słowa Bożego, być Mu posłuszną i przyjąć trud macierzyństwa, 
które zmieniało, a nawet komplikowało Jej ludzkie plany. 
 Patrząc na Maryję, przyjmujmy słowo Boże z wielką otwartością serca. 
Pozwólmy Panu Bogu zmieniać nasze plany tak, by On mógł uczynić nasze 
życie wolnym od ciężarów zła, spełnionym i szczęśliwym. 



5. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwy-
kłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo 
otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej 
duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. 
 Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej i o ad-
wentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w 
pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej 
wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. 
 

6. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej histo-
rii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku do-
konano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku).  
 Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił na-
ród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy 
w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o 
Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”. 
 

7. W tym tygodniu patronują nam: 

• 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 
304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych. 

• 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z najwięk-
szych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła. 

 

8. W tym tygodniu zapraszam do sprzątanie Kościoła kolejne rodziny z Rogów: 
Dera Anna, Małgorzata Mielnik, Ewa Toruńska i Barbara Śnieżek. 
 

9. Czuwanie adwentowe Ruchu Szensztackiego w Opolu-Winowie.  
Ruch Szensztacki w diecezji opolskiej oraz parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie ser-
decznie zaprasza w najbliższą sobotę 7 grudnia na adwentowe czuwanie w Opolu-
Winowie. Rozpoczęcie o godz. 16.00 wezwaniem Ducha Świętego i konferencją, a następ-
nie Jasełka w wykonaniu młodzieży szensztackiej, adoracja Najświętszego Sakramentu z 
okazją do spowiedzi, Msza św. i Apel Jasnogórski. Zakończenie spotkania ok. godz. 21.00. 
 

10. Rekolekcje dla rolniczek.  
 Rekolekcje dla rolniczek odbędą się tradycyjnie w Domu Formacyjnym w Racibo-
rzu – Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek 10 grudnia 2019 r. godz.10.00; zakończenie 
w czwartek 12 grudnia 2019 r. godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor ośrodka 
ks. Łukasz Szablicki (Racibórz-Miedonia, ul. Ratajskiego 8, 47- 400 Racibórz, tel. 32 41 
51 386, e-mail: ddf@miedonia.pl 
 

 

 Wpatrzeni w Maryję starajmy się Ją naśladować w naszej codzien-
ności i współpracujmy z łaską Bożą. Tak jak Ona przeżywajmy każde 
spotkanie z Panem. 
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