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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 2,13-15.19-23)
„Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się
Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem;
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało
się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka:
„Z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł,
oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i
rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi
Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie
Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i
wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w
miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał
się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało
się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.
W Świętej Rodzinie nie wypowiada
się wielu słów, ale za to słucha się Boga.
Anioł objawia Jego wolę, a Józef
natychmiast
wypełnia
polecenia.
Posłuszeństwo Bożym nakazom chroni
Dziecko i Jego Matkę. Niejako przy
okazji jest chroniony Józef. Nawet
najtrudniejsze
wydarzenie,
jak
konieczność ucieczki z Niemowlęciem
do Egiptu, w zamyśle Boga jest okazją
do wypełniania się obietnic, tak aby
można było rozpoznać Jego dzieła. Jeśli

dziś jesteśmy świadkami ogromnego
kryzysu rodziny, to od tej Rodziny
możemy się uczyć zaufania i
posłuszeństwa Bogu, które owocują
ocaleniem i trwałością.
Dzisiejsze rodziny potrzebują ojców,
mężczyzn na wzór Józefa, pokornych i
posłusznych Bogu.
PANIE, UCZ DZISIEJSZYCH OJCÓW,
JAK CHRONIĆ RODZINĘ, KTÓRA JEST
ATAKOWANA Z TAK WIELU STRON.
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PONIEDZIAŁEK – 30.12.2013 – Oktawa Bożego Narodzenia
7.00 - Za + ojca Antoniego w rocz. śm., ++ z pokrew. i d. w c.
18.00 - Za + mamę Janinę Łanowy w rocz. śm., + ojca Jana, ++ z rodziny Adukis i Łanowy
oraz d. w c.
- Za + Jadwigę Kamińską w 1 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Kamińskich.
WTOREK – 31.12.2013 – Zakończenie Roku Pańskiego 2013
7.00 - Za + Jana Kulej w 1 rocz. śm.
16.30 - MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2013.
ŚRODA – 01.01.2014 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Czesławy oraz o bł. Boże dla całej
rodziny.
8.30 - Za + mamę Kazimierę w 1 rocz. śm., + ojca Mariana oraz ++ dziadków z obu stron
10.00 - Za + ojca Mieczysława w 25 rocz. śm., + mamę Stanisławę, ++ dziadków Helenę i
Józefa Kwaśny
11.15 - Za + Lidię Goś-Grinert z ok. urodzin.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w in. rocznego dziecka Pawła Jokiel oraz jego rodziców i
chrzestnych.
I CZWARTEK miesiąca – 02.01.2014 – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + Agatkę w kol. rocz. śm. i d. w c.
I PIĄTEK miesiąca – 03.01.2014
7.00 - Za czcicieli NSPJ oraz dobroczyńców parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za + Jana Czaus w 2 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za + ojca Ludwika Stasiak w rocz. śm.
I SOBOTA miesiąca – 04.01.2014
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + Annę Kruszyna w 3 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Kołodziej i Kruszyna.
18.00 - Za ++ rodziców Elfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, Jana, Janinę,
Zygmunta, Anielę, wujków Benedykta i Leonarda, ++ z rodz. Firlus, Pordzik i Witek.
- Za ++ rodz. Krystynę i Józefa oraz ++ z pokrew.
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 05.01.2014
7.00 - Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Jana Waloszek w dn. ur. oraz ++ z rodziny.
8.30 - Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego w 30 rocz. śm., + teściową i matkę Zofię Matyja
z ok. ur., ++ dziadków oraz ++ z pokrew.
10.00 - Za + ojca, męża i dziadka Zygmunta Kuźnik.
- Za ++ rodziców Bronisławę i Bronisława Wróbel, + brata Mariana oraz ++ z pokrew.
11.15 - Za + męża Brunona, ++ rodz. Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, ++ z pokrew. i d. w c.
12.15 - chrzest: Pola Troszka.
15.00 - Za + Stefana Wiśniewskiego w 1 rocz. śm., ++ z rodziny.
16.00 - JASEŁKA.
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♦ Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus

otoczony troskliwą miłością rodziców „czynił postępy w mądrości, w latach i w
łasce u Boga i u ludzi”. Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzamy nasze rodziny
prosząc o dar miłości. O godz. 16.00 Nabożeństwo do Świętej Rodziny i
modlitwy za nasze rodziny.
♦ We wtorek wspomnienie św. Sylwestra I, papieża.
♦ W ostatni dzień roku kalendarzowego pragniemy podziękować Panu Bogu za
wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Jego łasce.
Uroczysta Msza św. na zakończenie roku o godz. 16.30.
♦ W środę, w pierwszy dzień Nowego Roku obchodzimy Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Modlitwy o
Pokój. O godz. 16.00 nabożeństwo i modlitwy o pokój.
♦ I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O
godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz.
7.00 i 18.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw.
Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja do godz.17.45. Zachęcamy
wszystkich parafian do praktykowania I Piątków miesiąca i ofiarowania Komunii
św. wynagradzającej.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy
do udziału w nabożeństwach I Soboty miesiąca o które prosiła Matka Boża w
Fatimie. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. za żyjących
i zmarłych członków Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej z rozważaniem
tajemnicy różańcowej.
♦ W sobotę nie będzie odwiedzin chorych ze względu na trwającą kolędę.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zapraszamy na Jasełka, które przedstawią
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7.
♦ W poniedziałek rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie rodzin, które
przebiegać będą pod hasłem „Rodzina Miłością Wielka”. Każda rodzina otrzyma
specjalny folder przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w
Opolu.
♦ Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na wymianę krzyża i
konserwację figury Jezusa Chrystusa nad tabernakulum w prezbiterium naszego
kościoła. Istniejący stylizowany biały krzyż zostanie zastąpiony nowym krzyżem
drewnianym, w którym umieszczony będzie kamień z Bożego Grobu,
pobłogosławiony przez Patriarchę Jerozolimy.
♦ Pogrzeb: Śp. Richter Adela lat 84, zam. ul Fabryczna 54, pogrzeb we wtorek 31
grudnia o godz. 11.00.
♦ Wszystkim parafianom i gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary, za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną pomoc i
modlitwę.
♦ Niech Boże Dziecię, które ze swoim darem miłości przyszło do wszystkich ludzi
dobrej woli, hojnie błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
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ŚWIĘTA RODZINA: JEZUS CHRYSTUS,
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA I ŚW. JÓZEF
Ewangelie inspirują chrześcijańskie rodziny do naśladowania Świętej Rodziny
relacjonując następujące wydarzenia: zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa,
objawienie św. Józefowi przez anioła tajemnicy wcielenia, Narodzenie Pana Jezusa,
nadanie Imienia Jezusowi, oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa, pokłon
mędrców, ucieczka do Egiptu i powrót, znalezienie Pana Jezusa w świątyni oraz życie
ukryte w Nazarecie.
Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach.
Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od
wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny.
Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od
wieku XVIII. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leon XIII,
który 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie
Świętej”. W swoich pismach niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej
Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki
pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość
obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką
Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce
sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej
Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym
słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym
czasom”. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce
uświęcenia, nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce
postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV rozszerzył święto
Świętej Rodziny na cały Kościół. Obchodzimy je w pierwszą niedzielę po
Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
PLAN KOLĘDY od 30 grudnia do 4 stycznia
30.12.2013

pon.

15.30

Sosnowa 1 i 5 oraz 3,9,11

2.01.2014

czw.

15.30

Sosnowa 4 i 6

3.01.2014

pt.

15.30

Sosnowa 5a i 7

4.01.2014

sob.

10.00

Fabryczna i ul .Osiedle
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