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II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Ewangelia wg św. Jana (J 1,1-5.9-14)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie
było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
Tam, gdzie dociera światło, nie ma panicznie boi się światła. I to jest ból, bo
już miejsca na ciemność. Współistnienie ci, którzy przyjęli Słowo, stali się
prawdy z kłamstwem jest nie do dziećmi światłości.
pogodzenia. Słowo stało się ciałem i
CZASAMI WIDZĘ PO SOBIE, PANIE,
zamieszkało między nami. Nie można
JAK DOGODNE JEST LAWIROWANIE PO
się już usprawiedliwić niezawinioną
PÓŁPRAWDACH. DOPIERO PÓŹNIEJ
ignorancją. Bóg przyszedł do swoich i
ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE TY
objawił się. Teraz można Go tylko
WSZYSTKO WIDZISZ, A LUDZIE
odrzucić lub przyjąć. Na nieszczęście
POZOSTAJĄ TAK DALEKO. NAUCZ
wzrok ludzki przyzwyczaja się do
MNIE SKŁANIAĆ SIĘ KU PRAWDZIE,
ciemności. Dla niektórych ciemność
ABYM BYŁ WOLNY I ABYM MÓGŁ
dodatkowo stanowi schronienie, by nie
KOCHAĆ.
wyszło na jaw to, co zawstydza i
deprymuje.
Bywa,
że
człowiek
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PONIEDZIAŁEK – 6.01.2014 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, Boże błog. i zdrowie
w całej rodzinie.
10.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy… z okazji urodzin córek Anny i Mirosławy oraz za + ojca
Jerzego i ++ z rodziny.
- Za + Wacława Oliwiak w 6 rocz. śm, ++ Wacława i Janinę i ++ z rodziny Oliwiak i Otachel i ++
rodziców z obu stron.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 r. ur. żony Marii oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
15.00 - Za + babcię Łucję w dniu ur., za ++ dziadków Reginę i Pawła.
- Za + żonę Krystynę Sierżęga, + siostrę Stanisławę, ++ rodz., teściów i ++ z pokrew. z obu stron.
WTOREK – 7.01.2014
7.00 - Za + Andrzeja, ++ rodziców, dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + męża Grzegorza Burdzy w 5 rocz. śm, jego ++ rodziców, teściów, szwagra Jana i Stanisława,
++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak, Władysława i Ksawerę Buratowskich oraz ++ z
rodziny.
ŚRODA – 8.01.2014
7.00 - Za + męża Kazimierza Tokarek w 6 rocz. śm. i d. w c.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + Franciszka Motyl (od Waldemara Babula z rodziną).
CZWARTEK – 9.01.2014
7.00 - Za ++ rodziców Helenę i Władysława, + Jerzego i ++ z rodziny
18.00 - Za ++ Jadwigę i Jana Olszewskich i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anety i Grzegorza z ok. 20 r. śl. oraz o błog. Boże dla rodz.
PIĄTEK – 10.01.2014
7.00 - Do B.Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi.
18.00 - Za + wujka Edwarda Jakubaszek w rocz. śm. i za ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Tadeusza i Marię Korchut i ++ z rodziny.
SOBOTA – 11.01.2014
7.00 - Za + Zbigniewa Bielewicz ( od sąsiadów z bl. 19, klatka I ).
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm.. w int. Stanisławy z ok. 60 r. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodz.
- Za + męża i ojca Gerharda Nierle w 10 rocz. śm. i ++ rodziców i teściów.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny w Nowym Roku
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Pawła i Gertrudy z ok. 60 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie
dla dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marianny z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Roczek: Martyna Korwin Małaczyńska, Jakub Korzeniec.
- Za ++ Julię w 1 rocz. śm. i Feliksa Woźniackich, Janinę i Adama Kamińskich, Piotra i Leonardę
Juda oraz Zofię i Annę Opioła.
11.15 - Za + męża Zbigniewa w 1 rocz. śm., ++ z rodziny Pasierbskich, Didek i Zysnarskich.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jolanty i Roberta z ok. rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Anny z ok. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny..
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Danuty i Piotra z ok. 45 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla całej
rodziny
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ W drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Kościół przypomina nam prawdę ,

że Słowo Boga jest wieczne. Przekazywane przez proroków przygotowywało
świat na narodziny Jezusa Chrystusa. To Słowo pozostawione na kartach Biblii
ma być dla nas drogowskazem pokazującym najlepszą drogę przez życie.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Jasełka – przygotowane przez dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 7.
♦ W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną także

Świętem Trzech Króli. Jezus objawia się przedstawicielom świata pogańskiego i
ukazuje się im jako Bóg i Człowiek. Jest Królem świata i królem ludzkich serc,
który przyszedł na świat ,aby zbawić wszystkich ludzi. Porządek Mszy św.
świąteczny. Po każdej Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła i kredy. Prosimy
przygotować sobie naczynie z wodą do poświęcenia. W każdej rodzinie
katolickiej winna być przechowywana woda święcona.
Kolekta w tym dniu przeznaczona na misje.
♦ Wydział Katechetyczny przy współpracy z Urzędem Miasta Opola, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Fundacją Dzieło Nowego
Tysiąclecia, przygotował kolejną edycję Opolskiego Orszaku Trzech Króli.
Orszak odbędzie się 6 stycznia 2014 roku o godz. 14.00. Trasa Orszaku
przebiegać będzie od deptaka (skrzyżowanie ulic Damrota i Krakowskiej),
poprzez ul. Krakowską i Plac Wolności. Zakończenie Orszaku wspólnym
kolędowaniem pod Ratuszem.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna – zapraszamy wszystkie dzieci.
♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin pod hasłem „Rodzina Miłością

Wielka”. Niech modlitwa kapłana wraz z błogosławieństwem rodziny przynosi
trwałe owoce w przeżywanym obecnie Roku Rodziny. Dobrowolne ofiary z
kolędy przeznaczone są na wymianę krzyża i konserwację figury Jezusa
Chrystusa nad tabernakulum w prezbiterium naszego kościoła. (Plan kolędy na
ostatniej stronie gazetki).
♦ Zachęcamy parafian do włączenia się w grupy Żywego Różańca. Obecnie w
naszej parafii jest 6 grup różańcowych, każda grupa liczy po 15 osób. Osoba
należąca do Żywego Różańca odmawia codziennie jedną, wyznaczoną dziesiątkę
różańca i w ten sposób odmówiony jest w ciągu dnia cały różaniec przez każdą
grupę. Modlitwa ta jest skutecznym wsparciem i pomocą Kościołowi w jego
apostolskiej misji. Zapisy do Żywego Różańca u poszczególnych
przewodniczących grup lub w kancelarii.
♦ Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej wspólnoty
zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Dziękujemy za wszelkie
ofiarowane dobro i okazywaną życzliwość.
♦ Całą

parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o
błogosławieństwo Boże. Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.
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Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu
pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się. Wtedy Herod przywołał
potajemnie Mędrców i kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie
starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać
Mu pokłon. Mędrcy weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.
Rozważając Ewangelię z Uroczystości Objawienia Pańskiego – chciejmy zobaczyć
jak bardzo różne reakcje mogą towarzyszyć radosnej nowinie o narodzeniu Jezusa.
Naprzeciw siebie, stają: król Herod i Mędrcy ze wschodu. Wiadomość o narodzeniu
przeraziła Heroda oraz „całą Jerozolimę”. Ta sama wiadomość sprawiła, że Mędrcy
wyruszają w daleką, nieznaną drogę. Przerażenie króla i całego miasta owocuje
lękiem. Lęk sprawia, że w jego sercu pojawiają się podstępne myśli: „donieście mi o
Dziecku, abym i ja mógł oddać mu pokłon”. Za tymi kłamliwymi słowami kryje się
jednak myśl o zgładzeniu tajemniczego „króla - rywala”. W sercach Mędrców ta sama
wieść rozbudziła pragnienie poszukiwania Nieznanego, potrzebę odkrycia prawdy. Ich
pokłon i złożone dary są dowodem, że szukając znaleźli. Znaleźli, bo szukali sercem
szczerym i otwartym. Tymczasem serce Heroda owocuje dalszymi strasznymi
decyzjami: wymordowaniem wszystkich małych betlejemskich dzieci. Warto
porównać postawę króla Heroda, jego uczucia, decyzje z tym wszystkim, co
przeżywali tajemniczy trzej królowie. Bowiem każdy z nas staje wobec nowiny o
narodzeniu Jezusa. Każdy z nas, i to już od dziecka, dowiaduje się o tym wydarzeniu.
Warto postawić sobie pytanie: jakie uczucia, myśli, pragnienia, decyzje rodzą się
w naszych sercach pod wpływem tej wiadomości? Ewangelia ukazuje dwie
krańcowe postawy: od lęku i przerażenia do zafascynowania i poszukiwania. Zapewne
jest jeszcze wiele pośrednich postaw, jak na przykład bierność, obojętność. Co jest w
naszych sercach w dniu 6 stycznia, w dzień Objawienia Pańskiego?

PLAN KOLĘDY od 7 do 11 stycznia
7.01.201
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8.01.2014
9.01.2014

wt.

15.30

Strzelców Bytomskich

śr.
czw.

15.30
15.30

10.01.2014

pt.

15.30

11.01.2014

sob.

10.00

Gogolińska 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a i 27
Gogolińska 7, 7a, 9, 11, 11a, 13 i 15
Młyńska, Jarzębowa, Brzozowa
Kard. Wyszyńskiego 1 i 4
Nefrytowa, Agatowa, Topazowa,
Rubinowa, Księcia Alberta
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