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SŁOWO BOśE
(Łk 1, 46 - 55)

 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój         
w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniŜenie SłuŜebnicy swojej. Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyŜ wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia 
[zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza 
[ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyŜsza 
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za 
sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom 
- na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

 ADWENT
 Słowo Adwent pochodzi od 
łacińskiego słowa "adventus", czyli "przyjście, 
przybycie, nadejście". W staroŜytnym Rzymie 
słowem "adventus" nazywano oficjalny przyjazd, 
odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu 
urzędu czy teŜ coroczne przybywanie bóstwa do 
świątyni. Dla nas chrześcijan 
"adventus" oznacza czas 
przygotowujący nas do 
uczczenia narodzin Jezusa 
w Betlejem. To równieŜ 
nasze przygotowanie do 
powtórnego przyjścia 
Jezusa na ziemię.

Adwent rozpoczy-
na nowy rok kościelny i obej-
muje 4 kolejne niedziele.  
Rozpoczyna się między 27 
listopada a 3 grudnia, 
kończąc się w dzień BoŜego 
Narodzenia. W tym czsie nie 
zdobimy ołtarzy i świątyń 
kwiatami, szaty liturgiczne 
mają kolor fioletowy - kolor 
pokutny, nie śpiewamy 
"Chwała na wysokości 
Bogu". Codziennie przez 

okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci 
Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia, 
symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo Roraty 
pochodzi od słów pieśni na wejście - "rorate coe-
li...").

Wymownym symbolem Adwentu jest 
wieniec i świeca adwentowa. 
Światło wskazuje drogę, roz-
prasza ciemności, usuwa lęk 
i stwarza poczucie 
bezpieczeństwa i wspólnoty. 
Światło jest znakiem 
obecności Chrystusa 
"Światłości Świata". Światło 
czterech kolejnych świec ad-
wentowych ma nas 
doprowadzić stopniowe do 
prawdziwego "Światła" 
wschodzącego w BoŜe Naro-
dzenie. Zielone gałązki są 
symbolem nadziei, 
zwycięŜającej śmierć. 
Wieniec adwentowy ma nam 
przypominać o radosnym 
czasie przygotowania ad-
wentowego do zbliŜających 
się świąt BoŜego Narodzenia.
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OdwaŜne i autentyczne świadectwo Ŝycia opartego na wierze jest 
dziś pilnie potrzebne Kościołowi, całemu społeczeństwu               
i OjczyŜnie! Jest teŜ ono jednym z najskuteczniejszych środków 
ewangelizacji - powiedział metropolita katowicki.

"OdwaŜne i autentyczne 
świadectwo Ŝycia opartego na wierze jest 
dziś pilnie potrzebne Kościołowi, całemu 
społeczeństwu i Ojczyźnie! Jest teŜ ono 
jednym z najskuteczniejszych środków 
ewangelizacji" - powiedział metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc 25 listopada 
br. w katedrze Chrystusa Króla w Katowi-
cach ogłaszając rozpoczęcie II Synodu 
katowickiego Kościoła. "Kiedy stoimy na 
progu Synodu uświadamiamy sobie, Ŝe 
naszym obowiązkiem jest słuŜba osobowej 
Prawdzie, Jezusowi Chrystusowi, co 
oznacza uznanie Boga za źródło prawdy   
o człowieku i jego Ŝyciu" - podkreślił. 

W uroczystości wzięli udział arcy-
biskup senior Damian Zimoń, abp Szcze-

pan Wesoły, katowicki biskup pomocniczy 
Józef Kupny, duchowieństwo, dziekani, 
kapituła katedralna, pracownicy instytucji 
diecezjalnych, profesorowie Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Śląskiego, licznie 
zebrani wierni świeccy, osoby Ŝycia kon-
sekrowanego, przedstawiciele władz 
rządowych i samorządowych wojewódz-
kich i miejskich. 

Metropolita katowicki przypom-
niał, Ŝe poprzedni Synod katowickiego 
Kościoła zakończył się dokładnie 37 lat 
temu. Stwierdził, Ŝe przez ten czas zmienił 
się kontekst Ŝycia i działalności lokalnego 
Kościoła. Dodał, Ŝe nawet pobieŜna obser-
wacja rzeczywistości uświadamia, jak 
bardzo zmienił się Śląsk, jak wielkim >>>
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przeobraŜeniom społecznym podlegali       
i ciągle podlegają jego mieszkańcy.     
"Dostrzec moŜna wiele pozytywnych as-
pektów tych zmian, nie brakuje jednak 
równieŜ ich negatywnego wymiaru, 
zwłaszcza, kiedy patrzymy w kierunku zde-
wastowanych osiedli i ich mieszkańców,    
w kierunku społecznie wykluczonych" - 
mówił abp Skworc. 

Metropolita katowicki powiedział, 
Ŝe Synod, aby był owocny, potrzebuje 
odpowiedniej ilości modlitwy i czasu. 
"Ufam, Ŝe będzie nas wszystkich oŜywiał 
jeden duch i jedno serce, jedna miłość do 
Kościoła i szczera troska o jego dobro. 
Bardzo liczę na waszą, opartą na wzajem-
nym szacunku i zaufaniu, współpracę" -  
zwrócił się do diecezjan. 

"Zadanie, którego mamy się        
w czasie Synodu podjąć, to chrystologicz-
na odnowa Ŝycia naszego Kościoła diecez-
jalnego" - mówił dalej abp Skworc. 
Doprecyzował, Ŝe odnowa ta winna 
wyraŜać się nade wszystko w głębokiej 
"reformie" nas samych, w uporządkowaniu 
spraw własnego sumienia, w procesie  
szczerego nawrócenia. "OdwaŜne i auten-
tyczne świadectwo Ŝycia opartego na   
wierze, jest dziś pilnie potrzebne 
Kościołowi; całemu społeczeństwu             
i Ojczyźnie! Jest teŜ ono jednym z najsku-
teczniejszych środków ewangelizacji" 
zaakcentował. "Kiedy stoimy na progu 
Synodu uświadamiamy sobie, Ŝe naszym 
obowiązkiem jest słuŜba osobowej 
Prawdzie, Jezusowi Chrystusowi, co 
oznacza uznanie Boga za źródło prawdy   
o człowieku i jego Ŝyciu". Wskazał, Ŝe 
wspólnota Kościoła katowickiego chce być 
czujna na głos Ducha Świętego, który 
mówi: trzeba uznać prymat Boga, nie-
strudzenie głosić Dobrą Nowinę, wypełniać 
pierwsze i najwaŜniejsze przykazanie. 

Przyzywając Ducha Świętego 
metropolita katowicki wołał: "Prosimy: 
"Niech zstąpi Duch Twój" i odnowi oblicze 
Śląskiej Ziemi! Niech odnowi ludzkie serca: 
rodziny, miejsca pracy i wspólnoty 
kościelne. Niech będzie światłem dla 
mieszkańców kaŜdego śląskiego domu, 

kaŜdego familoka i blokowiska. We wszyst-
kich tych miejscach konieczne jest 
podjęcie nowej ewangelizacji". 

W związku z rozpoczęciem prac II 
Synodu dekrety otrzymali członkowie i kon-
sultorzy synodalnych zespołów, komisji     
i podkomisji, wśród których znalazło się 
bardzo wielu świeckich. 

Podczas Mszy św. odczytano list 
jedności skierowany do Ojca świętego 
Benedykta XVI. 

We wszystkich parafiach archi-
diecezji katowickiej 25 listopada odczytano 
specjalny list metropolity katowickiego abp 
Wiktora Skworca na uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata i roz-
poczęcie II Synodu. 

W dniu rozpoczęcia prac II Sy-
nodu nastąpiła teŜ oficjalna inauguracja 
specjalnej strony internetowej pod 
adresem synodkatowice. pl. MoŜna na niej 
znaleźć wszelkie informacje i materiały 
dotyczące Synodu.
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na grudzień 2012 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, 
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością 
i autentyczną miłością.

Intencja misyjna:

 Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które 
płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Mamy synod!
Przed uroczystą Mszą św. w ka-

tedrze Chrystusa Króla w Katowicach met-
ropolita katowicki spotkał się z prze-
wodniczącymi, członkami i konsultorami 
poszczególnych komisji synodalnych. 
Spotkanie, które odbyło się w auli Wydziału 
Teologicznego UŚ, zaczęła wspólna mod-
litwa. Następnie abp Skworc podpisał do-
kument oficjalnie rozpoczynający II Synod 
Archidiecezji Katowickiej - został on potem 
odczytany w katedrze. Potem wręczył 
dekrety powołujące członków i konsultorów 
synodalnych komisji. Podziękował teŜ 
Zespołowi Presynodalnemu za przygoto-
wania do synodu, które trwały od marca. 
Metropolita zwrócił szczególną uwagę na 
rolę świeckich w synodzie. Dokładnie 37 lat 
temu zakończył się I Synod Diecezji Kato-
wickiej. Wtedy udział świeckich wymagał 
specjalnej zgody Stolicy Apostolskiej i był 
limitowany. Obowiązujący obecnie kodeks 
prawa kanonicznego takich ograniczeń nie 
przewiduje. - Z radością witam osoby 
świeckie - powiedział metropolita kato-

wicki. Członkowie i konsulotrzy przyszli do 
auli z całymi rodzinami, aby razem 
uczestniczyć w tym wyjątkowym 
wydarzeniu dla kościoła lokalnego. Arcy-
biskup przypomniał, Ŝe synod potrzebuje 
modlitwy. Podziękował teŜ wszystkim,       
a szczególnie zakonom kontemplacyjnym, 
za dotychczasowe modlitwy w tej intencji. 
Po tym krótkim spotkaniu jego uczestnicy 
udali się do katedry Chrystusa Króla, aby 
tam wspólnie uczestniczyć we Mszy św. 
uroczyście otwierającej II Synod Archi-
diecezji Katowickiej. 
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzień 2012 - Marzec 2013

8 grudzień 2012

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

20 grudzień 2012
Strojenie stajenki i świąteczny wystrój.
Prosimy o pomoc zarówno panów jak i panie.

5 styczeń 2013

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

19 styczeń 2013

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

2 luty 2013

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

16 luty 2013

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

2 marzec 2013

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

16 marzec 2013 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

30 marzec 2013

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Konopiotka

Składniki:
 0,5 kg konopi 
 15 dag kaszy jaglanej Ŝółtej
 1 pasternak
 2 pietruszki
 2 marchewki 
 1 duŜa cebula 
 sól
 śmietana
 Jarzynka lub Vegeta

Sposób przygotowania:
 Konopie opłukać i zalać wodą dzień 
wcześniej. Następnego dnia gotować aŜ będą 
pękać, po trochu dawać do garnka i tłuc aŜ 
puszczą białe mleczko przelac na sitku wywar-
em z włoszczyzny i tak zrobić z całym 
konopiem. Jak będzie gotowe (wywar będzie 

koloru szarego) dodać cebulę pokrojoną          
w krąŜki i doprawić do smaku. Gotować aŜ 
cebula będzie miękka (15min) następnie kaszę 
zmielić i wymieszać z 1 szklanką śmietany, 
wlać do zupy i zagotować ciągle mieszając. 
Podaje się ją z kaszą gryczaną. 

gmb

Konopiotka
- Zmorz Ŝech jak diosi na torgu, ale mom wszystko, co sie noleŜy. - O czym wy 
starziku zaś godocie? - No o tym, co do konopiotki mi potrzeba - konopie, 
pogański krupy, no i do zatrzepanio, ta Ŝółto kasza jaglano.
 - To zaś sie bydziecie mynczyć we Wilijo 
z tym trzaskaniym konopio.- No chyba mi Kazik juzaś 
pomoŜesz, tak jak łońskigo roku. Przeca mosz juŜ 
wiynksze muskle niŜ jo. Z tom konopiotkom to sie juŜ 
myncza od tego czasu, jak Ŝech sie oŜyniył.- ToŜ 
czamu wy to robicie? Jak jo pamiyntom, sami dycko 
po to chodzicie na torg. Dyć od warzynio som przeca 
baby!- Starka wszystko reszta sama robi, ale u nich 
w doma konopiotki niy robiyli we Wilijo. Jo o tym sie 
dowiedzioł w piyrszo wilijo po ślubie, jak starka 
zrobiyła jakoś zupa z rybich łepow, bo tako u nich     
w doma dycko jedli we wilijo i jo wtedy mioł po wszyst-
kim. Bez konopiotki ni ma u mie wilije, choby niy wiym 
jaki inksze jodło było, zawsze piyrsze sie wieczerzo 
od konopiotki zaczynało. Moczka i makówki to u starki 
Reginy w doma tak samo robiyli i to ni moga chalatać, 
starka dobre robi. Na drugo Wilijo juŜ Ŝech niy czekoł, 
yno som Ŝech sie chyciył warzynio. Jeszcze moja 
starka wtedy Ŝyła i nauczyła mie po gibku.- Dobrze 
starziku, Ŝe to umicie, bo mi fest smakuje, keby niy 
wy, to bych niy wiedzioł, jak konopiotka smakuje. 
Pamiyntom jedyn rok, coście we Wilijo byli tak fest 
chorzi na gripa, tyj konopiotki, co mama za wos 
zrobiyła, to jeść niy szło.- No ja, bo twojimu tatowi sie 
konopio tłuc wtedy niy chciało i przemloł to bez 
maszynka do miynsa. To wyglondało choby jako 
czorno polywka i pełno tych pomlotych szupow w tym 
było. ToŜ siednij sam bliŜyj ku mie, bo świynty czas, 
Ŝebych cie nauczył konopiotka robić. Weź se blajsztift 
i zeszyt, a napisz se to, bo jak jo sie straca, to cie 
Ŝodyn niy nauczy. Trzeba kupić trocha wiyncyj, jak 
pół fonta konopio, poł fonta kasze jaglanyj, ale musi 
być bez szupow, tako Ŝółto. Jeszcze font krup 

pogańskich, ale mogom tyŜ być zwykłe, taki grubsze, 
no jeszcze dwie doś wielki cebule i moŜesz sie chytać 
roboty. Nojprzod postow na piecu te konopie w garcu 
i zalyj litrym wody. Jak woda zawre, to weź zip abo 
jaki wiynksze sitko i odcedź ta woda, bo sie na nic niy 
godzi. Nalyj nowyj wody i teraz trza warzić tak długo, 
podwiel konopie puści taki biołe korzonki. Nikedy to   
i trzi godziny trwo, trza dować pozor i dolywać wody, 
Ŝeby niy wywrała. Ta woda odcedzosz do takigo 
wiynkszego garca, kaj sie bydzie warzić ta konopiot-
ka. Teraz jest ta ciynŜejszo robota, bo trza tłuczkiym 
tłuc w garcu te konopie bez wody i co jakiś czas 
przepłukiwać przez sitko i zbiyrać te mlyczko, co 
wytłuczesz z konopio. Tak długo trza to robić naokoło, 
aŜe juŜ poleci jałowo ta woda. Teraz jak to zacznie sie 
warzić, pokrejymy do tyj zupy cebula w taki szajtki     
i dalij warzić. Zatrzepać potym trzeba drobno przem-
lotom kaszom jaglanom, rozfyrlanom w wodzie, Ŝeby 
sie bryły niy porobiyły. Na tako porcja jak na sztyrech-
piyńciu to trza kajś trzisztwierci szklonki tyj kasze 
pomloć. Jak wszystko zawre, to sie zupa prziprawio 
solom, pieprzym (teraz juŜ idzie lepij prziprawiać, bo 
som te jarzinki abo wegety). Na som koniec sie doly-
wo kwaśnyj, gynstyj śmietonki według uznanio, 
dokładnie rozfyrlać i loć przi wieczerzy do talyrzow,  
w kerych sie nojprzod kładzie juŜ ochłodzone krupy 
pogański, przed tym na gynsto uwarzone w osolonyj 
wodzie. Teraz yno palce lizać - takigo smaku, lekko 
gorzkawego, ni mo Ŝodne inksze jedzynie. Na kono-
piotka sie czeko cołki rok, bo yno we wilijo smakuje 
nojlepij.

(http://www.nowiny.rybnik.pl)
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Adwentowa modlitwa do Boga Ojca
27 XI 2011  Benedykt XVI  27 XI 2011  Benedykt XVI  27 XI 2011  Benedykt XVI  27 XI 2011  Benedykt XVI  (fragmenty)

Drodzy bracia i siostry!

 Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele 
nowy rok liturgiczny: będzie to nowa 
wędrówka wiary, którą naleŜy przeŜywać 
razem w chrześcijańskich wspólnotach. 
Winna być ona równieŜ — jak zawsze — 
odbywana w obrębie dziejów świata, aby 
otwierać je na tajemnicę Boga, na 
zbawienie, płynące z Jego miłości. Rok 
liturgiczny rozpoczyna się czasem 
Adwentu: czasem niezwykłym, w którym 
budzi się w sercach oczekiwanie na powrót 
Chrystusa i wspomnienie Jego pierwszego 
przyjścia, gdy ogołocił się ze swej boskiej 
chwały, aby przyjąć nasze śmiertelne ciało.

«Czuwajcie!» Takie jest 
wezwanie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. 
Kieruje je nie tylko do swych uczniów, ale 
do wszystkich. «Czuwajcie!» (Mk 13, 37). 
Jest to zbawienne wezwanie, które przy-
pomina nam, Ŝe Ŝycie ma nie tylko wymiar 
doczesny, ale jest skierowane ku temu, co 
«ponad», niczym roślinka, która wschodzi 
z ziemi i otwiera się ku niebu. Roślinka 
myśląca — człowiek — obdarzona 
wolnością i odpowiedzialnością, ze 
względu na które kaŜdy z nas zostanie 
wezwany do zdania sprawy z tego, jak Ŝył, 
jak wykorzystał swoje zdolności: czy 
zachował je dla siebie, czy teŜ robił z nich 
uŜytek takŜe dla dobra swych braci.

RównieŜ Izajasz, prorok Adwentu, 
skłania nas dziś do przemyśleń, kierując do 
Boga w imieniu ludu pełną smutku 
modlitwę. Uznaje on braki swego narodu   
i w pewnym miejscu mówi: «Nikt nie 

wzywał Twojego imienia, nikt się nie 
zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś 
Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas     
w moc naszej winy» (Iz 64, 6). CzyŜ ten 
opis mógłby nas nie poruszyć? Wydaje się, 
Ŝe odzwierciedla on pewne obrazy świata 
postmodernistycznego: miast, w których 
Ŝycie staje się anonimowe i przyziemne,   
w których Bóg zdaje się nieobecny, 
człowiek zaś jest jedynym panem, jakby to 
on był twórcą i reŜyserem wszystkiego; 
budowle, praca, gospodarka, transport, 
nauka, technik — wszystko wydaje się 
zaleŜeć wyłącznie od człowieka. A niekiedy 
w tym świecie, który jawi się jako niemal 
doskonały, zdarzają się rzeczy 
wstrząsające, czy to w przyrodzie, czy       
w społeczeństwie, i wtedy myślimy, Ŝe Bóg 
się wycofał, pozostawił nas — jeśli moŜna 
tak powiedzieć — zdanych na samych sie-
bie.

Tymczasem prawdziwym      
«panem» świata jest nie człowiek, lecz 
Bóg. Ewangelia mówi: «Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:        
z wieczora czy o północy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących» (Mk 
13, 35-36). Czas Adwentu ma nam o tym 
przypominać kaŜdego roku, by nasze Ŝycie 
odnalazło swoje właściwe ukierunkowanie 
ku obliczu Boga. Obliczu nie «władcy», ale 
Ojca i Przyjaciela. Wraz z Maryją Panną, 
która prowadzi nas drogą Adwentu, 
uczyńmy naszymi słowa proroka: «Panie, 
Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy 
gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy 
jesteśmy dziełem rąk Twoich» (Iz 64, 7).


