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ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI
I JÓZEFA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,41-52)
„Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego
Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go
wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając
Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali,
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo,
a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak
nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus
zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.
Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie.
Maryja, która poczęła za sprawą Ducha
Świętego, została poślubiona przez Józefa,
który podjął się misji opieki nad Jezusem.
Żyli tak jak wiele podobnych im rodzin,
zachowując przepisy prawa religijnego.
Podobnie jak inne dzieci, także Jezus został
przez nich ofiarowany w świątyni, a gdy
miał dwanaście lat przybył z nimi do
Świątyni Jerozolimskiej. Próbował tam
uświadomić im, kim jest. Oni jednak
przyzwyczaili się do zwykłego rodzinnego
życia i nie zrozumieli Jego słów. Bywa, że

czasem
zapominamy
o
pewnych
zobowiązaniach wobec Stwórcy. Żyjemy
rytmem dnia codziennego, a Bóg wydaje się
odległy od naszych spraw. Może warto dziś
postawić sobie pytanie: Czy nie postawiłem
zbyt dużej granicy pomiędzy moją
codziennością, a tym, co Boże?
POWIERZAM CI, PANIE, WSZYSTKIE
RODZINY. ZWŁASZCZA TE, W KTÓRYCH
BRAKUJE WIARY W BOGA I WZAJEMNEJ
MIŁOŚCI. MODLĘ SIĘ Z DZIECI Z TYCH
RODZIN. SPRAW, PANIE, ABY ODNALAZŁY
DROGĘ DO CIEBIE.
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PONIEDZIAŁEK – 28.12.2015 – Święto św. Młodzianków
7.00 - Za + mamę Urszulę i d. w c.
9.00 - Masza św. ku czci Św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci (z błogosławieństwem).
18.00 - Za + męża Macieja, za jego rodziców, brata i siostrę, ++ teściów i 4 braci, ++ z pokrew. z obu stron
Napierała i Szalecki.
- Do B. Op. i MG Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Józefa oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
WTOREK – 29.12.2015 – Oktawa Narodzenia Pańskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kolejnej rocz. ur. dla syna Jacka.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Marioli i Norberta oraz o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
- Za + mamę Józefę w rocz. śm., + ojca Adama i ++ z rodziny.
ŚRODA – 30.12.2015 – Oktawa Narodzenia Pańskiego
7.00 - Za + ojca Antoniego w rocz. śm., ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + Beatę Waloszczyk w 1 rocz. śm.
18.00 - Za + mamę Janinę Łanowy w r. śm., + ojca Jana, ++ z rodz. Audukis, ++ z pokryw. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 20 rocz. ślubu Bernardy i Antoniego oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
CZWARTEK – 31.12.2015 – Oktawa Narodzenia Pańskiego – wsp. św. Sylwestra
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 - UROCZYSTA MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2015.
PIĄTEK – 1.01.2016 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże w Nowym Roku w pewnej intencji oraz o błog.
Boże i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej dla naszych kapłanów.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Adeli z ok. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + Katarzynę w 1 rocz. śm. i za d. w c.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Genowefy oraz córek Anny, Mirosławy, Marty, Renaty i o
zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
11.15 - Za + Marcina Stajno w 1 rocz. śm.
- Za + Lidię Goś-Grinert z ok. ur.
15.00 - Za ++ rodz. Elfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, Pawełka Sztobryn, ++ z
rodziny Firlus, Pordzik, Witek i d. w c.
I SOBOTA – 2.01.2016 – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej Niepokalanej i członków Żywego Różańca.
- Do B.Op i MBFat… z prośbą o błog Boże dla rodziny w Nowym Roku.
18.00 - Za + męża Jana Czaus, rodz, teściów Marię, brata Czesława, synową Urszulę, ++ z obu stron.
II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU – 3.01.2016
7.00 - Za + Agatkę, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Edeltraudy Kubosz z ok. kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
10.00 - (intencja wolna)
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 55 rocz. ur. Jerzego i 3 rocz. ur. wnuczki Martynki.
12.15 - Chrzest: Grzegorz Woszko.
15.00 - Za + męża Edwarda Kućma w 1 rocz. śm.
16.00 - Nieszpory

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ 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 i
Bożego pokoju. O godz. 16.00 Nabożeństwo i modlitwy za nasze rodziny. Po
nabożeństwie będzie błogosławieństwo wina ku czci św. Jana Apostoła i Ewangelisty,
którego liturgiczne wspomnienie w dniu dzisiejszym obchodzimy.
♦ W poniedziałek Święto Świętych Młodzianków Męczenników. O godz. 9.00 uroczysta
Msza św. z błogosławieństwem dzieci i niemowląt. Zapraszamy rodziców do wspólnej
modlitwy za dzieci, aby wzrastały w łasce i Bożej miłości. Po Mszy próba dla dzieci przed
jasełkami. Błogosławieństwo dzieci będzie także na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
♦ W poniedziałek 28 grudnia, w Święto św. Młodzianków, Biskup Opolski zaprasza
wszystkich pracujących na co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) na
modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. O godz. 10.00
bp Andrzej Czaja odprawi tam Mszę św. i wygłosi okolicznościowe Słowo Boże.
♦ W czwartek 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 w Roku Pańskim 2015. O godz. 16.30 uroczysta Msza
św. na zakończenie „starego roku”. Zapraszamy do udziału wszystkie poczty
sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
♦ W piątek - w pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2016 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, serdecznie zapraszamy.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej 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. O godz. 16.30
nauka dla rodziców i chrzestnych. Od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
♦ We wtorek rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku
odwiedzamy mieszkańców poszczególnych ulic. Każda rodzina otrzyma specjalny folder
przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu. Dobrowolne
ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na wymianę głównych, potrójnych drzwi
wejściowych do kościoła oraz na dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych w domu
katechetycznym. Plan kolędy na najbliższy tydzień dostępny jest na stronie internetowej
parafii oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.
♦ Wszystkim parafianom i gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary, za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną pomoc i szczery dar modlitwy.
♦ Niech Boże Dziecię, które ze swoim darem miłości przyszło do wszystkich ludzi dobrej
woli, hojnie błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
PLAN KOLĘDY
Data
29.12.2015
30.12.2015

Dzień
wt.
śr.

Godz.
15.30
15.30

Ulica
Topolowa 1, 2, 4 i Świerczewskiego 6 i 8
Świerczewskiego 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20
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DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE
Kontemplując cud Bożego Narodzenia, składam Wam na
Nowy Rok 2016 najlepsze życzenia:
Niech Dziecię Jezus napełnia
Was miłością, radością i
pokojem,
Niech umacnia więzi w
Waszych rodzinach i
środowiskach,
Niech uwrażliwia Wasze serca i
sumienia na troskę o każde ludzkie życie, o wychowanie
młodego pokolenia, o los ludzi starszych, chorych, cierpiących i
bezrobotnych.
Maryja, Święta Boża Rodzicielka, niech pomoże każdemu z
Was widzieć w Dzieciątku Jezus Boskiego Odkupiciela, który
przyszedł do ludzi, aby ukazać oblicze kochającego Boga.
Na cały Nowy Rok 2016, z serca Wam błogosławimy:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Duszpasterze.
Humor na Nowy Rok ☺
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe,
puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

