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Ś WIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,22-40)
„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Żył w Jerozolimie człowiek, imieniem
Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Gdy
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów”. A Jego ojciec i
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A gdy
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska
Boża spoczywała na Nim”.
Maryja i Józef zewnętrznie nie
wyróżniali
się
spośród
innych
małżeństw. Cechowało ich wielkie
posłuszeństwo Bogu, który prowadził
ich przez swoich przyjaciół. Ile dzieci
tego dnia przyniesiono do świątyni? Ile
przedstawiono Panu? A jednak Symeon
zatrzymał się tylko przy małym Jezusie,
aby wziąć Go ze wzruszeniem w objęcia
i wypowiedzieć słowa proroctwa.

Jedynie o małym Jezusie mówiła
wszystkim z radością prorokini Anna,
wielbiąc Boga! Maryja i Józef
przyjmowali w wierze te wszystkie
słowa i gesty, pamiętając o nich pośród
trudu codzienności.
JEZU, WSTAWIENNICTWU TWOJEJ
ZIEMSKIEJ RODZINY – MARYI I
JÓZEFA ZAWIERZAM DZIŚ MOJĄ
RODZINĘ. UDZIEL NAM ŁASKI
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ODNAJDYWANIA KAŻDEGO DNIA
TWOJEJ OBECNOŚCI POŚRÓD NAS.
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PONIEDZIAŁEK – 29.12.2014
7.00 - Za + Feliksa Miszczuk w 1 rocz. śm.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ślubu Urszuli i Henryka oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Teresy i Henryka oraz o błog. Boże dla dzieci i
całej rodziny.
WTOREK – 30.12.2014
7.00 - Za ++ ojca Antoniego w rocz. śmierci, ++ dziadków z obu stron, siostrę Jadwigę, ++ z
rodziny i d. w c.
18.00 - Za + mamę Janinę Łanowy w kol. rocz. śm., + ojca Jana, ++ z rodzin Audukis i Łanowy
oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Sylwii oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
ŚRODA – 31.12.2014 – wsp. św. Sylwestra – Zakończenie Roku 2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Edwarda
16.30 - MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2014.
CZWARTEK – 1.01.2015 – Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok
7.00 - Z podz. za łaskę chrztu świętego w 70 rocz. z prośbą o dalszą wiarę dla Jana Kozak.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 55 rocz. ur. Adeli oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Za + ojca Eryka w 15 rocz. śm., + mamę Elfrydę, ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
11.15 - Za + Lidię Goś-Grinert z ok. ur.
- Za + Marię Zerwalsą-Zendral w 30 dzień po śm.
15.00 - Za ++ rodziców Elfrydę Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, + Pawła
Sztobryn, ++ z rodziny Firlus, Pordzik i Witek.
16.00 - Nabożeństwo noworoczne.
I PIĄTEK miesiąca – 2.01.2015 – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za + mamę Gertrudę Pilawa.
- Do B. Op. i MB Fatm… o błog. Boże i zdrowie dla ojca Adama i dla całej rodziny.
I SOBOTA miesiąca – 3.01.2015
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Damiana oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 19 rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego w zdaniu
egzaminu maturalnego i dobre rozeznanie drogi życiowej.
- Za + Agatkę w kol. rocz. śm. i d. w c.
II NIEDZIELA Po BOŻYM NARODZENIU – 4.01.2015
7.00 - Za + Mieczysława i ++ z rodziny.
8.30 - Za + męża i ojca Brunona, ++ rodziców z obu stron, ++ siostrę Marię, brata Ericha, ++ 5
szwagrów i d. w c.
10.00 - Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego w 31 rocz. śm., + teściową i matkę Zofię Matyja, ++
dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny i pokrew.
- Za + ojca Jana Czaus, ++ rodziców Zofię i Józefa, teściów Feliksę i Franciszka, siostrę
Marię, brata Czesława, + synową Urszulę, ++ z rodziny z obu stron.
11.15 - Za ++ żonę Krystynę Sierzęga, siostrę Stanisławę, rodziców, teściów i ++ z rodzinny obu
stron.
12.15 - chrzest: Wojciech Aleksandrowicz, Filip Bzumowski, Nikodem Jakubasz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Marii, jej męża i całej rodz.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe.
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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 kolędowe i modlitwy za nasze rodziny.
♦ W środę wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. W ostatni dzień roku kalendarzowego

pragniemy podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem
dzięki Jego dobroci i miłości. Uroczysta Msza św. na zakończenie roku o godz. 16.30.
♦ W czwartek 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 Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Msza 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 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 I sobotę nie będzie odwiedzin chorych ze względu na trwającą
kolędę.
W niedzielę 4 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej.
W poniedziałek rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku
odwiedzimy mieszkańców Osiedla Piastów Śląskich. Każda rodzina otrzyma list
kolędowy Biskupa Opolskiego w związku z zakończeniem Roku Rodziny. Dobrowolne
ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego,
renowację płaskorzeźby Jezusa Miłosiernego oraz na nowy ołtarz relikwii Św. Siostry
Faustyny. Plan kolędy jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.
Wszystkim Parafianom i Gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne, dziękujemy naszym Drogim Parafianom za ofiarną pomoc w
przygotowaniach do chrześcijańskiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Niech Boże Dziecię, które ze swoim darem miłości przyszło do wszystkich ludzi
dobrej woli, obdarzy radością i pokojem.

PLAN KOLĘDY
DATA
29.12.2014
30.12.2014
02.01.2015
03.01.2015

DZIEŃ
poniedziałek
wtorek
piątek
sobota

GODZ.
15.30
15.30
15.30
10.00

ULICA
Oś. Piastów Śl. – Blok nr 27
Oś. Piastów Śl. – Blok nr 1
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 26 i 19
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 25 i 23
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Z LISTU PASTERSKIEGO EPISKOPATU POLSKI
NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa
Rodzina jest miejscem poznawania wiary, dzielenia się sobą i
budowania najtrwalszych relacji. Rodzina, która bierze swój początek w
sakramencie małżeństwa jest ciągle dla wielu młodych największym
pragnieniem życia. Bóg pragnie szczęścia człowieka i dlatego chce, aby
małżonkowie obdarowali się sobą i przyjęli siebie wzajemnie w rodzinie, aby
nowe życie, owoc miłości małżeńskiej, poczynało się w środowisku
najbardziej mu przyjaznym. Proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba
dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o
rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys
wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin boryka się dzisiaj z problemami
niewiary swoich dzieci, zauważamy z niepokojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych.
2. Radość bycia ze sobą i dla siebie
W dokumencie podsumowującym III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważono z wielkim
niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież,
osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili Ojcowie
synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga oraz kruchych relacji w rodzinie.
Receptą na radość życia jest tylko powrót do Boga, który będąc Miłością pozwala człowiekowi w pełni
uczestniczyć w miłości. W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy tajemnicę
miłości rodzinnej – mieć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i
sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi. Nie mogą być one oparte na wykorzystywaniu
innych do własnych celów, ale mają być owocem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie.
3. Rodzina środowiskiem ewangelizacji
Dostrzegamy trud wielu małżeństw i rodzin, które pogłębiają swoją wiarę, wychowują dzieci w
wierze katolickiej i pragniemy im podziękować za to świadectwo. Jesteśmy przekonani, że miłość
umocniona łaską sakramentu małżeństwa daje siłę, aby każdy z członków rodziny czuł się potrzebny,
akceptowany i kochany.
Wzajemny szacunek, troska o wszystkich członków rodziny, pielęgnowanie więzi między
pokoleniami owocuje zawsze Bożym błogosławieństwem. Rodzina tylko wtedy doświadcza szczęścia,
kiedy wszyscy mają w niej czas dla wszystkich. Taka szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się
radością i dawać świadectwo, że Ewangelia jest możliwa do zrealizowania. To codzienne głoszenie
Chrystusa przez poświęcenie, rezygnację z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny jest
bardzo potrzebne i stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra.
4. Troska Kościoła – „być blisko”
Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, chcemy zachwycić się miłością Rodziny z Nazaretu i uczyć
się od Jezusa, Maryi i Józefa szacunku oraz odpowiedzialności za tych, których Bóg nam powierzył.
Kościół chce być blisko braci i sióstr, którzy – nieraz, nie ze swojej winy – znaleźli się w sytuacjach
trudnych czy wręcz żyją w relacjach sprzecznych z Bożym zamysłem. Myślimy tutaj o żonach i mężach
opuszczonych i z wiarą czekających na powrót niewiernego współmałżonka, o dzieciach
doświadczających dramatu rozwodu rodziców. Pamiętamy także o osobach żyjących w powtórnych
związkach i o tych, którzy z różnych powodów odrzucają sakrament małżeństwa.
Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o mądrość i odwagę w głoszeniu
Ewangelii o rodzinie. Prośmy, abyśmy jak Józef, Maryja i Jezus żyli na co dzień prawdziwą miłością,
która bierze swój początek od Boga samego.

