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II N IEDZIELA A DWENTU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 3,10–18)
„Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma
żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i
pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie
nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co
mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z
napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego
omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele
też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę”.
Jan wzywał ludzi do nawrócenia i
udzielał im chrztu pokuty. Miał on
przygotować ludzkość na przyjście Syna
Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają
żyć, odpowiadał jednoznacznie: bądźcie
uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłość
i szacunek. Chrzest Janowy nie był jednak
pełny. On chrzcił jedynie wodą. Dopiero
Jezus otworzył ludzkość na łaskę Bożą.
Można czasem usłyszeć twierdzenia, że
uczciwe życie wystarcza i nie ma potrzeby
chodzić do kościoła. Nie jest to prawdą.

Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić,
nawet żyjąc bardzo uczciwie. Potrzebujemy
chrztu mocą Ducha Świętego i otwarcia się
na Jezusa. Tylko On jest naszym
Zbawicielem.
JEZU, UZNAJĘ W TOBIE MOJEGO PANA I
ZBAWICIELA. OCZEKUJĘ NA TWOJE
PRZYJŚCIE I PRAGNĘ TAK JAK PASTERZE I
TRZEJ MĘDRCY ZE WSCHODU ODDAĆ CI

POKŁON.

BOŻE, TY WIDZISZ, Z JAKĄ WIARĄ OCZEKUJEMY ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO,
SPRAW, ABYŚMY PRZYGOTOWALI NASZE SERCA I Z RADOŚCIĄ MOGLI OBCHODZIĆ
WIELKĄ TAJEMNICĘ NASZEGO ZBAWIENIA.
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PONIEDZIAŁEK – 7.12.2015 – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Za + Emila, ++ z rodz. i d. w c.
18.00 - Za + Jadwigę Waloszek w 1. rocz. śm., + ojca Jana w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodz.
- Za + syna Patryka Paździor w 30 dzień po śmierci.
WTOREK – 8.12.2015
7.00 - Za + Joachima Wacholz, ++ rodziców i d. w c.
18.00 - Za + męża Mikołaja z ok. im., + syna Jana, ++ Michała, Katarzynę, Marię Łęgowych, + zięcia
Romana, + Lidię Goś-Grinert, ++ Jana i Marię Goś.
- Za + ojca Franciszka Szopa, ++ teściów Jana i Klarę Kotyrba, Huberta Blachnik, męża
Bernarda Kotyrba oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 9.12.2015
7.00 - Za + mamę Walerię z ok. im. i ++ z rodz. oraz o błog. Boże i zdrowie dla Marii z ok. im.
18.00 - Za + ojca Edmunda w rocz. śm., + mamę Marię oraz ++ z rodziny.
- Za d. w c.
CZWARTEK – 10.12.2015
7.00 - Za Parafian.
18.00 - Za + Konrada, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny Smolarek.
- Za + męża Wojciecha Szczecińskiego w 15 rocz. śm., + teściową Leokadię Szczecińską z ok.
im. i ++ z rodziny Szczecińskich i Gugała, ++ dziadków i babcie i d. w c.
PIĄTEK – 11.12.2015
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio… z ok. ur. Barbary i o błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz
za + matkę Łucję.
18.00 - Za + Anielę Starzec w 30 dzień po śm.
- Za + Bożenę Kielan w 30 dzień po śm.
SOBOTA – 12.12.2015
7.00 - Za ++ rodziców Władysława i Stefanię, ++ teściów i ++ z rodziny Boruch i Thiel.
18.00 - Za + Mariana Kochanek w 1 rocz. śm. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Za ++ rodz. Joannę i Jana Furmanowski, siostrę Teresę, szwagra Henryka Kuczyńskich, +
siostrzeńca Grzegorza, teścia Jana i d. w c.
III NIEDZIELA ADWENTU – 13.12.2015
7.00 - Za + Mariana Kubosz, ++ jego rodziców i d. w c.
8.30 - Za + mamę, teściową i babcię Klarę w 6 rocz. śm oraz za + ojca Franciszka.
- Za + ojca Piotra, ++ dziadków Danutę i Stefana i ++ z rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ur. Kariny oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ur. synowej Anny z prośbą o dalsze błog. Boże dla syna
i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Sylwestra z ok. 86 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00 - Za + Mariana Kisiel w 4 rocz. śm., ++ z rodziny Kisiel i Horodek i ++ z pokryw.
- Za + Genowefę Maziarz w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za czcicieli MB Fatm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
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♦ Druga niedziela Adwentu jest Dniem Modlitwy za Kościół Katolicki na Wschodzie, który

prześladowany i niszczony w czasach sowieckich, przeżywa dziś duchowe odrodzenie i
potrzebuje naszego duchowego wsparcia. Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie ze świętym
Mikołajem, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dra. Kościoła. Po Mszy św.
wieczornej, przy ołtarzu relikwii modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. To jedno z największych świąt maryjnych. Choć dogmat o Niepokalanym
Poczęciu został ogłoszony w 1854r. prawda ta od wieków była obecna w Kościele.
Zapraszamy na Msze święte z kazaniem o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. O godz. 17.30
nabożeństwo ku czci MB Niepokalanej i odnowienie przyrzeczeń przez Dzieci Maryi.
Zapraszamy wszystkie Marianki wraz z rodzicami.
♦ Z woli Ojca św. Franciszka w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia rozpoczyna się w
Kościele Katolickim Nadzwyczajny Rok Święty- Rok Miłosierdzia Bożego, który potrwa
do Uroczystości Chrystusa Króla w 2016 roku. W naszej diecezji otwarcie Roku Świętego w
sobotę 12 grudnia o godz. 10.30 w Katedrze opolskiej a w niedzielę 13 grudnia w
poszczególnych rejonach.
♦ We wtorek na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 nastąpi poświecenie odrestaurowanej
Kaplicy Miłosierdzia Bożego i uroczyste rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w naszej parafii.
Zapraszamy parafian do licznego udziału, także wszystkie poczty sztandarowe, ministrantów i
Dzieci Maryi. Zachęcamy do podejmowania inicjatyw związanych z Rokiem Miłosierdzia.
♦ W środę o godz. 19.00 w salce domu parafialnego spotkanie biblijne, zapraszamy.
♦ W środę o godz. 19.00 spotk. nowo wybranych kandydatów do Rady Duszpasterskiej.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej (godz. 19.00) spotkanie dla rodziców dzieci
komunijnych.
♦ W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotk. formacyjne dla wszystkich ministrantów i Dzieci Maryi.
♦ W niedzielę 13 grudnia przeżywamy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wraz z Maryją
chcemy trwać na modlitwie prosząc Boga o dar miłości i przebaczenia. Z racji Dnia
Fatimskiego będzie w niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 18.00.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 12.15; 19.00 – serdecznie zapraszamy.
♦ Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach o godz. 7.00 i 18.00.
♦ Ośrodek Opieki Społecznej i Parafialny Zespół Caritas zapraszają na Wigilię dla osób
samotnych i wiekowych, która odbędzie się w sobotę 19 grudnia o godz. 15.00 w stołówce
Ośrodka Opieki Społecznej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10. Zaproszenia są do odebrania
w kancelarii parafialnej.
♦ Zespół Caritas zaprasza do kącika sprzedaży w domu katechetycznym, do nabycia są:
ozdoby i kartki świąteczne, świece wigilijne i świąteczne oraz opłatki.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchowne w Opolu i innych
instytucji diecezjalnych.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
♦ Życzymy błogosławieństwa Bożego na święty czas adwentowego czuwania.
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Papież Franciszek ogłosił nowy Rok
Jubileuszowy Nadzwyczajnym Jubileuszem
Miłosierdzia.
Nowy Rok Jubileuszowy Nadzwyczajnym Jubileuszem
Miłosierdzia uczynił papież Franciszek, wydając specjalny
dokument określany bullą papieską. Nosi ona tytuł „Misericordiae
vultus”, (Oblicze miłosierdzia), bo już na początku czytamy, że „Jezus Chrystus jest obliczem
miłosierdzia Ojca”. Rok Święty rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata, 20 listopada 2016 r.
Ustanawiając kolejny Rok Jubileuszowy, papież nawiązuje do tradycji Kościoła, która
sięga 1300 r. Wtedy to Bonifacy VIII ogłosił pierwszy jubileusz w historii, związany z
pielgrzymowaniem do grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Idea Roku Jubileuszowego,
nazywanego od 1475 r. też Rokiem Świętym, ma swój rodowód biblijny, wywodzący się ze Starego
Testamentu. Czytamy o nim w Kpł 25, 8–17.23–55. Ustanowiony przez samego Boga miał być
obchodzony co 50 lat jako Rok Jubileuszowy (Kpł 25, 11). Nosił zaszczytne miano „rzeczy świętej”,
czyli czasu, który pozwalał Izraelitom zbliżyć się do Boga, który jest „Święty”. Nazwa „jubileusz”
pochodzi za to od rzeczownika hebrajskiego jôbel, oznaczającego „barana”, „róg barani”, „trąbę”.
Początek Roku Jubileuszowego był obwieszczany dźwiękiem rogu, który stanowił tym samym
wezwanie do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga, dokonywanych dla dobra całego
Izraela.
Jubileusz Miłosierdzia jest dla Kościoła czasem łaski. Ma nie tylko uczynić nasze
świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale przede wszystkim przybliżyć nas do tajemnicy
miłosierdzia Bożego, będącego dla nas – jak pisze Franciszek w bulli – „źródłem radości, ukojenia i
pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. […] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z
człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń
naszego grzechu”. Papież wskazuje nam też konkretny sposób przeżycia tego świętego czasu. Mamy
żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: „Miłosierni jak Ojciec”. Ewangelista Łukasz
przypomina nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk
6, 36). To program na życie, który choć może wydawać się trudny, to jest bogaty w radość i w pokój.
Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Do miłosierdzia
uzdalnia najpierw nastawienie na słuchanie słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo wartości
ciszy, by móc medytować słowo, przez które Bóg nieustannie zwraca się do każdego z nas. W ten
sposób możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miłosierdzia Boga i przyjęcie go, jako własnego stylu
życia. Odpowiadając na tę zachętę papieża w kolejnych etapach „Kącika biblijnego”, będziemy starali
się przybliżyć teksty biblijne z obu Testamentów, mówiące nam o Bogu „bogatym w miłosierdzie”
(Ef 2, 4), który objawił najpełniej swoje miłosierdzie w osobie, słowach i gestach Jezusa z Nazaretu,
zastanawiając się jednocześnie do jakich postaw i czynów zachęcają one współczesnych Chrystusa.
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