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III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 11,2-11)
„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im
odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na
co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie
nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie
szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet
więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca
przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi
z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on”.
Jan, podobnie jak wielu proroków
przed nim, kończy swoje życie w
więzieniu,
prześladowany
za
bezkompromisowe głoszenie prawdy. Ale
nawet tam nie przestaje myśleć o
powierzonej sobie misji przygotowania
drogi Mesjaszowi. Odpowiedź, którą
otrzymuje, to odpowiedź faktów, wydarzeń
dziejących się dzięki Jezusowi. To w ten
sposób Jezus chce być rozpoznany. On nie
pojawia się znikąd, ale jest centralnym
wydarzeniem historii zbawienia. Bóg

przygotowywał lud, aby mógł przyjąć dar
Jego obecności, i w Jezusie wypełnia tę
obietnicę. A Jezus pragnie, aby dzięki
faktom Jan mógł wyznać, że Bóg jest
wierny danemu słowu.
PANIE JEZU, TAK CZĘSTO WĄTPIĘ, ŻE
TY JESTEŚ PRZY MNIE, ŻE POCHYLASZ SIĘ
NAD MOIMI CIERPIENIAMI I PROBLEMAMI.
PROSZĘ, DAJ MI ZAUFANIE DZIEŁOM
TWEJ MIŁOŚCI, KTÓRYCH ŚWIAT JEST
PEŁEN.

„ GAUDETE IN DOMINO” – „ R ADUJCIE SIĘ W P ANU”
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PONIEDZIAŁEK – 16.12.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Ewy oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodz. Jana i Annę Tomczyk, braci Michała i Mariana Tomczyk i ++ z rodziny Kliza.
- Za ++ rodziców Adelajdę i Rajnholda Habura, + teścia Karola Piechaczek, ++ z rodziny i
pokrew.
WTOREK – 17.12.2013
7.00 - Za + syna Eugeniusza w kolejną rocz. śm., + męża i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Mieczysława, dziadków Helenę i Józefa, wszystkich ++ z
rodziny Kwaśny, Fiedosiej, Bartosiak i Piskorz.
- Za ++ Elżbietę Pawlar, Marię Widawka, ++ z rodziny Marcinek, Widryński i Pawlar.
ŚRODA – 18.12.2013
7.00 - Za + męża Teodora, + zięcia Waldemara, ++ Łucję i Jerzego, ++ rodziców z obu stron,
rodzeństwo oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Rajnharda z ok. ur.
- Za + męża Eugeniusza Bieniek w 1 rocz. śm. oraz za + ojca Romana, brata Waltra, + teścia
Mieczysława i d. w c.
CZWARTEK – 19.12.2013
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + ojca Jana Konopka w rocz. śm. i ++ z pokrew.
- Za + Dariusza Jedz oraz ++ z rodziny.
PIĄTEK – 20.12.2013
7.00 - Za + męża Henryka Scholz w 21 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, brata Edmunda, ++
szwagrów Jana i Waltra i szwagierkę Różę oraz d. w c.
18.00 - Za + Franciszka Motyl (od Franciszka Babula).
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
SOBOTA – 21.12.2013
7.00 - Za + Jana Łuczak w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + Annę Skowronek w 9 r. śm., + męża Artura, ++ Jana i Krystynę, ++ z rodziny i pokrew.
- Za + męża Edwarda z ok. ur., ++ rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, bratową i d. w c.
IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2013
7.00 - Za + Józefa Papież i ++ z rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Janinę i Adama Pietrzyk, + Tadeusza Stefaniak, + brata Jana i szwagra
Stanisława
- Za + Jerzego Marek w 30 dzień po śmierci.
10.00 - Za + brata Zygmunta w rocz. śm., ++ rodziców Dominika i Janinę, teścia Jana i dziadków z
obu stron.
- Za + męża Juliana w rocz. śm., ++ rodziców, teściów, ++ braci, bratowe i ++ z rodziny obu
stron.
11.15 - Za + Stanisławę i d.w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Norberta Torka z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie
dla całej rodziny.
12.15 - chrzest: Elena Rita Wiencek
15.00 - Za + męża Zygmunta Kuźnik, ++ jego rodziców, teściów, ++ szwagrów, braci i ++ z rodziny
obu stron.
- Za + żonę Danutę w 2 rocz. śm., + syna Michałka, ojca Roberta, teściową Janinę i za ++ z
rodziny i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo adwentowe.
.
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♦ III NIEDZIELA ADWENTU. Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest Niedzielą

Radości. Kościół kieruje dziś do nas słowa zachęty, abyśmy podjęli trud
przygotowania naszego serca na radosny obchód wielkiej tajemnicy naszego
zbawienia.
♦ O godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe. Podczas nabożeństwa nastąpi uroczyste
poświecenie książeczek „Droga do Nieba” dla dzieci komunijnych, zapraszamy
rodziców i dzieci z klas III.
♦ Ojciec Święty Franciszek mianował 7 grudnia 2013 r. ks. Rudolfa Pierskałę
nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Biskup Nominat pochodzi z
parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy, urodził się 13 października 1959 roku w
Kędzierzynie-Koźlu. W 1979 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i w tym samym
roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia
kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej. Uroczystość święceń
biskupich odbędzie się w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu w sobotę 11
stycznia 2014 r. o godz. 10.00. Komunikat Ks. Biskupa Ordynariusza o nominacji
nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej zamieszczony jest w dzisiejszym
numerze gazetki parafialnej.
♦ Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
Serdeczną modlitwą i opieką otoczmy ludzi biednych, samotnych i bezdomnych.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W środę 18 grudnia o godz. 16.00, w stołówce OPS-u przy ul. Kard.
Wyszyńskiego 10, odbędzie się Wieczór Wigilijny dla osób samotnych i starszych
wiekowo, serdecznie zapraszamy. Zaproszenia są jeszcze do odebrania w kancelarii
parafialnej.
♦ W sobotę, po Mszy św. wieczornej będzie nauka przed chrzcielna dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta Bożego Narodzenia i w niedzielę
po świętach.
♦ W niedzielę od godz. 16.00 do 18.00 będzie adoracja Najśw. Sakramentu, jako
duchowe przygotowanie parafii do świąt Bożego Narodzenia. W czasie adoracji
będzie spowiedź święta. Prosimy bardzo, aby ten błogosławiony czas w sposób
należyty wykorzystać.
♦ Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest codziennie: rano od 6.30 do 7.30 i
wieczorem od 16.30 do 18.30, aby spotkanie z Chrystusem przebaczającym było
owocne należy przed spowiedzią zrobić dobry rachunek sumienia i żal za grzechy.
♦ Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie za ofiarowane dary dla osób
najbardziej potrzebujących pomocy, jednocześnie zaprasza do sklepiku w domu
katechetycznym, do nabycia są: dewocjonalia, kartki świąteczne, świece wigilijne i
opłatki.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj
ofiary przeznaczone na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Pogrzeb: + Jan Skrzypczyk, lat 80, zam. na ul. Krzywoustego 5, pogrzeb we wtorek

o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego na radosny czas adwentu.
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KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO W ZWIĄZKU Z NOMINACJĄ KSIĘDZA
PRAŁATA RUDOLFA PIERSKAŁY BISKUPEM POMOCNICZYM W OPOLU
Drodzy Diecezjanie, gdy w trzecią niedzielę adwentową Kościół woła w naszą stronę
„Gaudete” – „Radujcie się”, dzielę się z Wami radosną wiadomością: Ojciec Święty
Franciszek, mając na uwadze potrzeby naszej diecezji, ustanowił biskupem
pomocniczym ks. prałata, dr. hab. Rudolfa Pierskałę, kanclerza naszej Kurii
Diecezjalnej, przydzielając mu stolicę tytularną Semina. Ks. dr. hab. Rudolf Pierskała,
pochodzący z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy, urodził się 13 października
1959 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w
Mechnicy, a kontynuował w Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu,
gdzie w 1979 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w
Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, które zwieńczone zostały przyjęciem święceń
prezbiteratu 22 czerwca 1985 roku. Przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską jako
wikariusz w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. W 1987 roku został
skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które
ukończył w 1992 roku uzyskaniem stopnia doktora teologii w zakresie liturgiki. Od tego
roku wykładał najpierw w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu,
zarazem filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego, na którym uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2008 roku.
Równocześnie przez 18 lat z wielką odpowiedzialnością pełnił obowiązki dyrektora
Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Nominat Rudolf Pierskała jest
wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz członkiem Rady
Kapłańskiej, a od 2011 roku kanclerzem naszej Kurii Diecezjalnej. W uznaniu zasług i
kapłańskiej postawy, arcybiskup Alfons Nossol wyróżnił go tytułem radcy duchownego, a
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował prałatem.
Już dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na doniosłą uroczystość święceń,
które Biskup Nominat przyjmie w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim pw. św.
Jadwigi Śląskiej w sobotę 11 stycznia 2014 r. o godz. 10.00. Zapraszam kapłanów
diecezjalnych i zakonnych, osoby konsekrowane i Was, kochani wierni z całej diecezji.
Jest to nasze wielkie święto, w którym chcemy jeszcze bardziej poczuć się jak jedna Boża
rodzina. Siostry i bracia, Waszym modlitwom polecam nowego biskupa pomocniczego,
którego – jak wierzymy – Pan Bóg nam posyła, aby poprzez głoszenie Słowa Bożego,
udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości przewodniczył Ludowi Bożemu w
budowaniu żywego Chrystusowego Kościoła w naszej diecezji.
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