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NIEDZIELA NARODZENIA PAŃSKIEGO
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z
domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i
trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A
to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których
ma
upodobanie”.
SYN BOŻY PRAWDZIWIE SIĘ NARODZIŁ
Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. Bóg prawdziwie stał się
oczekiwanym Emmanuelem - Bogiem z nami.
Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze
życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to
nie jest jakaś przenośnia, iluzja, emanacja. Syn
Boży prawdziwie począł się i narodził. Słowo
Stwórcy przyoblekło się w stworzenie. W Jezusie
nasze życie nie jest już tylko podobieństwem do

Boga, ale staje się życiem boskim, życiem dziecka
Bożego. W naszą doczesność weszła z mocą
wieczność, w śmiertelność - nieśmiertelność,
w grzeszność - łaska. Jednorodzony Syn pouczył
nas, że Bóg jest bezgraniczną miłością do
każdego
człowieka.
Taka
jest
nasza
chrześcijańska godność.
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę
Bożą i doznaję niezwykłej łaski.

(Ks. M. Sz.)

Porządek Mszy Świętych 26.12. - 1.01.2016
PONIEDZIAŁEK – 26.12.2016 – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
7.00 - Za †† Renatę i Edmunda w kol. rocz. śm., ich syna Ryszarda, †† z pokr. i d. w c.†
8.30 - Za † matkę i teściową Zofię Matyja, †† jej 5. braci, bratowe i †† z rodz. Matyja, Cieniawa,
Wszołek.
- Za †† rodz. Marię i Antoniego Wiszniewskich, †† braci, siostrę, bratowe i †† z rodz.
10.00 - Za † żonę Stefanię, oraz †† z rodz. z obu stron.
- Za † mamę Klarę w kol. rocz. śm., teściów Michała, Marię, Matyldę, †† z rodz. Malinowski,
Krzyk, Batorek i Niemiec.
11.15 - Msza św. za ojców, mężów i młodzieńców.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Klaudii i Wojciecha Knosala oraz o Boże błog. dla rocznego dziecka
Wiktora.

WTOREK – 27.12.2016 – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
7.00 - Za † Krystynę Graca-Sadowską.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Benigny Połukord z ok. 85. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
- Za † matkę Teresę z ok. ur., i † ojca Zygfryda oraz †† z rodziny.
ŚRODA –28.12.2016 – Święto św. Młodzianków, męczenników
7.00 - Za † mamę Marię Sydlo, † jej męża Alberta i †† z rodziny.
10.00 - Msza św. ku czci św. Młodzianków za wszystkie dzieci ( z błog dzieci )
18.00 - Za † mamę Urszulę i d. w c.
- Za † Stanisława Jarockiego w 1. rocz. śm.
CZWARTEK – 29.12.2016 – piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy…w int. syna Krzysztofa i Boże błog. dla całej rodziny oraz
za † ojca Antoniego i wszystkich †† z rodz. Klabisz i Lipok.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za † męża Macieja, jego rodz., brata i siostrę, †† teściów i 4. braci, i †† z pokr. z obu stron.
PIĄTEK – 30.12.2016 – Święto Świętej Rodziny: Jezusa. Maryi i Józefa
7.00 - Za † Antoniego w rocz. śm., †† dziadków z obu stron i d. w c.
- Za Parafian
15.00 – Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za † mamę Janinę Łanowy w kol. rocz. śm., † ojca Jana, †† z rodz. Abukis i Łanowy i d. w c.
SOBOTA –31.12.2016 – siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego – wsp. św. Sylwestra
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2016.
NIEDZIELA – 1.01. 2017 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o Boże błog. i łaskę zdrowia w nowym roku w pewnej int.
8.30 - Za † † braci Mieczysława i Jana, †† rodziców, dziadków, †† z rodziny i d.w cz.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm i o. Pio…w int. Adeli z ok. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za † Marcina Stajno w 2. rocz. śm., oraz za †† z rodziny.
11.15 - Do B. Op., MB Fatm. i o. Pio… z ok. 70. rocz. ur. w Henryka Równiak oraz 45. rocz. ślubu
Krystyny
i Henryka z prośbą o Boże błog. dla dzieci i wnuków.
15.00 - Za † Lidię Goś-Grinert z ok. ur.
- Za †† rodz. Elfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, Pawełka Sztobryn, Anielę
Witek, †† z rodz. Firlus, Pordzik, Witek i d. w c.
16.00 - Nieszpory kolędowe.

OGŁOSZENIA 25.12. – 1.01.12.2016
1. W poniedziałek II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – obchodzimy święto św. Szczepana,
Męczennika. Św. Szczepan jest szczególnym wzorem i przykładem autentycznego świadka
wiary. O godz. 11.15 Msza św. w intencji wszystkich mężczyzn (mężów, ojców, młodzieńców).
Prosimy bardzo aby w tym dniu kobiety i dzieci wybrały sobie inną godzinę Mszy św.
2. We wtorek ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY. Po Mszy św. rano i wieczorem
błogosławieństwo wina ku czci św. Jana. Prosimy przygotować i przynieść ze sobą wino do
poświęcenia.
3. W środę ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za
dzieci, aby wzrastały w łasce i Bożej miłości.
O godz. 10.00 uroczysta Msza św. z błogosławieństwem dzieci i niemowląt. Dzieci, które
uczestniczyły w Roratach przynoszą ze sobą plansze z naklejonymi obrazkami roratnimi.
Dla dzieci, które mają wszystkie obrazki na planszy będą przygotowane nagrody.
4. W środę po Mszy św. o godz. 10.00 będzie próba dla młodzieży przed jasełkami.
5. W środę 28 grudnia, w ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, Biskup Opolski zaprasza wszystkich
pracujących na co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) oraz ich rodziny,
doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Mszę św. i wygłosi okolicznościowe
Słowo Boże.
6. W piątek 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 Bożej miłości.
7. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
8. W sobotę 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 2016. O godz. 16.00 Msza św. na zakończenie „starego roku”.
Zapraszamy do udziału wszystkie poczty sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
9. W niedzielę – w pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2017 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.
10.W środę 28 grudnia rozpoczynają się w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie rodzin.
W tym roku odwiedzamy mieszkańców Osiedla Piastów Śląskich. Każda rodzina otrzyma
specjalny folder przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu. Plan
kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.
Ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na termoizolację obiektów sakralnych.
11. 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 Was radością i pokojem.
Życzymy błogosławionych świąt narodzenia naszego Pana.

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa.
Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany.
W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat
Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez
którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą
Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie
Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską
opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka
Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych,
którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki
Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył
w tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii
Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru
w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października.
Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości
nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.
Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewicze. Maryja była
Dziewicą zawsze: przed porodzeniem Jezusa i po Jego urodzeniu, aż do śmierci. Kościół nie
ustanowił osobnego święta dla podkreślenia tego tytułu. Łączy go jednak bezpośrednio z Boskim
macierzyństwem. Prawdę o dziewiczym macierzyństwie ogłosił jako dogmat na Soborze
Laterańskim I w roku 649. Jednak wiarę w tę prawdę Kościół wyraził również na soborach
poprzednich, np. w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553). Nadto prawdę tę akcentuje w
wyznaniach wiary, w orzeczeniach papieży, w pismach Ojców Kościoła i w liturgii.
Pan Bóg godnością przewyższa wszystko, co tylko istnieje. Dlatego kult najwyższy, tak
prywatny, jak i publiczny, należy się Panu Bogu. Maryja jest tylko stworzeniem, ale wśród
stworzeń wyróżniona została najwyższą godnością. Dlatego Kościół oddaje Jej cześć szczególną,
większą niż innym Świętym, co w liturgii nazywa się kultem hyperduliae – czcią wyjątkową. Kult
Świętych jest zawsze względny i pośredni. Czcimy ich bowiem, ponieważ są przyjaciółmi Boga, a
całą swoją godność i chwałę zawdzięczają Panu Bogu. To samo odnosi się również do Matki Bożej.
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