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3 stycznia 2016

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Z Ewangelii 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
już miejsca na ciemność. Współistnienie
prawdy z kłamstwem jest nie do
pogodzenia. Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami. Nie można się
już
usprawiedliwić
niezawinioną
ignorancją. Bóg przyszedł do swoich i
objawił się. Teraz można Go tylko
odrzucić lub przyjąć. Na nieszczęście
wzrok ludzki przyzwyczaja się do
ciemności. Dla niektórych ciemność
dodatkowo stanowi schronienie, by nie
wyszło na jaw to, co zawstydza i

deprymuje. Bywa, że człowiek panicznie
boi się światła. I to jest ból, bo ci, którzy
przyjęli Słowo, stali się dziećmi
światłości.
CZASAMI WIDZĘ PO SOBIE, PANIE, JAK
DOGODNE JEST LAWIROWANIE PO
PÓŁPRAWDACH. DOPIERO PÓŹNIEJ
ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE TY
WSZYSTKO WIDZISZ, A LUDZIE
POZOSTAJĄ TAK DALEKO. NAUCZ MNIE
SKŁANIAĆ SIĘ KU PRAWDZIE, ABYM
BYŁ WOLNY I ABYM MÓGŁ KOCHAĆ.
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PONIEDZIAŁEK – 4.01.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Alfreda Mania oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + męża Marka w 15 rocz. śm., ++ rodziców, siostrę i bratanka oraz o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
- Za + ojca Jana z ok. ur., za + mamę Jadwigę Waloszek i d. w c.
WTOREK – 5.01.2016
7.00 - Za ++ Jerzego, Antoniego i Krystynę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + mamę Zofię Konopka w 2 rocz. Sm. i d. w c.
- Za ++ rodziców Krystynę i Józefa, ++ z rodziny i pokrew.
ŚRODA – 6.01.2016 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Aleksandra.
8.30 - Za + Brunona, ++ rodziców Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego w 32 rocz. śm., + teściową i matkę Zofię Matyja z ok. ur.,
++ dziadków z obu stron, ++ z pokrew. i d. w c.
10.00 - Za + męża i ojca Gerharda Nierle w kol. rocz. śm. i ++ z pokrew.
11.15 - Za ++ rodziców Bronisławę i Bronisława Wróbel oraz + brata Mariana.
15.00 - Za + żonę i mamę Małgorzatę Kowalczyk w 1 rocz. śm.
- Za + Krystynę Sierżęga w 8 rocz. śm., + siostrę Stanisławę, ++ rodziców, teściów i krewnych z
obu stron.
I CZWARTEK miesiąca – 7.012016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Zygfryda oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża Grzegorza Burdzy w kol. rocz. śm., jego ++ rodziców, teściów, szwagra Jana i
Stanisława, ++ z rodziny Burdzy, Kowolik i Szczygieł oraz d. w c.
- Za ++ rodz. Stefana i Elżbietę Walczak, Władysława i Ksawerę Buratowskich, męża i ojca
Henryka Buratowskiego, ++ z tych rodzin oraz o zdrowie i błog. Boże dla rodziny.
PIĄTEK – 8.01.2016
7.00 - Za + męża Kazimierza Tokarek w 8 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron i d. w c.
- Za ++ teściów, + męża Mariana Kubosz i d. w c.
18.00 - Za + Anielę Starzec, + jej męża, ++ rodziców i teściów oraz d. w c.
SOBOTA – 9.01.2016
7.00 - Za + Krzysztofa , ++ jego rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Aleksandra Serafin w 1 rocz. śm.
- Za + Józefa Hamryszak w 30 dzień po śmierci.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01.2016
7.00 - Za Parafian.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int Wiesławy z ok. 61 r. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci.
- Za + + Szymona i Helenę Zielińskich, siostrę Natalię Wites, teściów Franciszka i Rozalię
Szczypka.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci.
- Za + matkę Katarzynę Broniewicz w 5 r. śm., ojca Karola, ++ z rodz. z obu stron i ++ z pokrew.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 11 rocz. ur. Emila, 7 rocz. ur. Basioraz o błog. Boże dla rodziców i
całej rodziny.
- Za ++ mamę Janinę Gancarz w 3 rocz., ojca Zygmunta Czajkowskiego, męża Jerzego Jonczy, +
Mariannę Świderską, + Jerzego Gancarz, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Urszuli z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
- Za + Edwarda Jakubaszek w kol. rocz. śmierci.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe.
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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 jest dla nas żywym
drogowskazem do domu Ojca.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną także Świętem Trzech
Króli. Jezus objawia się przedstawicielom świata pogańskiego i ukazuje się im jako Bóg i
Człowiek. 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 jest na misje.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, zapraszamy do wspólnego odmówienia
Koronki do Miłosierdzia Bożego w godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ Wydział Duszpasterski przy Kurii Diecezjalnej w Opolu serdecznie zaprasza do
uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli w Opolu w dniu 6 stycznia br. W tym roku trasa
Orszaku uległa zmianie. Gromadzimy się o godz. 14.00 na Placu Teatralnym. Z tego miejsca
Orszak wyruszy w kierunku Placu Wolności, gdzie będzie miało miejsce symboliczne
złożenie darów Bożemu Dzieciątku.
♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii. Niech modlitwa kapłana wraz
z błogosławieństwem rodziny przynosi trwałe owoce w przeżywanym obecnie Roku
Miłosierdzia. Ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na wymianę głównych, potrójnych
drzwi wejściowych do naszego kościoła oraz na dokończenie remontu pomieszczeń
piwnicznych w domu katechetycznym. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
zapłać.
♦ Zachęcamy parafian do włączenia się w grupy Żywego Różańca i do codziennej
modlitwy Różańcowej. Obecnie w naszej parafii jest 6 grup różańcowych w tym jedna
męska. 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 różańcowa jest skutecznym wsparciem i pomocą Kościołowi w jego
apostolskiej misji. Zapisy do Żywego Różańca u poszczególnych przewodniczących grup lub
w kancelarii.
♦ W niedzielę 10 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele parafialnym
Wieczór Kolęd. Wystąpią połączone chóry z Góry św. Anny, Stolarzowic i Starych Gliwic
pod batutą Brata Krzysztofa. Chórowi towarzyszyć będzie orkiestra dęta z Bazyliki św. Anny.
Serdecznie zapraszamy parafian i gości do udziału i do wspólnego kolędowania.
♦ Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej wspólnoty zarówno w
wymiarze duchowym jak i materialnym, za wszelkie ofiarowane nam dobro i okazywaną
życzliwość. Dziękujemy także za nadesłane i przekazane życzenia świąteczne i noworoczne.
♦ Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieństwo Boże.
Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.
♦ POGRZEB: + Pietralczyk Józef, lat 63, zam. Osiedle Piastów Śl. 10/51.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek (5 stycznia) o godz. 11.30.
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REFLEKSJA NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU
„Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia,
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego”.
Życzenia świąteczne i noworoczne zaliczają się do czynności
tak oczywistych, jak podanie ręki na powitanie, ustąpienie miejsca kobiecie w ciąży, czy
podniesienie leżącego na chodniku papierka. Ci, dla których te sprawy nie są oczywiste
sprowadzają życzenia do rzeczy równie ważnych, jak zeszłoroczny śnieg.
To, co jest oczywiste, staje się często bezrefleksyjne – to znaczy: nie towarzyszy temu
przemyślana strategia. I czymś naturalnym staje się życzenie pomyślności, sukcesów, a przecież
gdy mamy do czynienia z rozmówcą, któremu grozi pycha, takie życzenia z dobrych zmieniają się
prawie w złorzeczenie.
Św. Paweł życzy Efezjanom mądrości i głębszego poznania Boga. W Biblii mądrym jest
ten, kto posiada słuchające serce. Tak, nie pomyliłem się: serce! Nie chodzi jedynie o pewną
sprawność umysłu, która nie zawsze idzie w parze z wykształceniem, ale głęboką wrażliwość na
Słowo i natchnienia Boże, przyjęcie ich i wprowadzenie w życie.
Czy można komuś życzyć czegoś więcej, niż głębsze poznanie Boga? Więcej widzieć,
bardziej się w Nim zakochać, traktować Go, jako Domownika (albo raczej odkryć, że sami
jesteśmy domownikami Boga)… Życzenia Pawłowe pięknie i szczególnie brzmią w Roku
Miłosierdzia, bo przecież miłość chce być kochana. Po prostu.
NA WESOŁO ☺
Idą Trzej Królowie z darami dla Dzieciątka. Już wchodzą do
stajenki, gdy jeden uderza głową we framugę i łapiąc się za czoło
krzyczy: - O Jezu!
Na to Maryja do Józefa: - Widzisz Józefie, takie ładne imię Jezus a ty ciągle tylko Staszek i
Staszek.
PLAN KOLĘDY
Data
4.01.2016
5.01.2014
7.01.2016
8.01.2016
9.01.2016

Dzień
pn.
wt.
czw.
pt.
sob.

Godz.
15.30
15.30
15.30
15.30
10.00

Ulica
Krzywoustego
Strzelców Bytomskich
Fabryczna i ul .Osiedle
Gogolińska 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a i 27
Gogolińska 7, 7a, 9, 11, 11a, 13 i 15

