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IV NIEDZIELA ADWENTU
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. (Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła:
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa”.Wtedy odszedł od Niej anioł.

RADUJMY SIĘ!
Słowa powitania skierowane do Maryi
przez anioła powinny się stać i naszym
udziałem. Jej "tak" jest bowiem
początkiem zbawienia nas samych. To
dzięki niemu odwieczny, nieskończony
Bóg wkracza w historię. To już dzisiejszej
nocy zaśpiewamy staropolską kolędę "Bóg
się rodzi". Kończy się czas adwentu, czas
oczekiwania, i nastaje wypełnienie
wszystkich
obietnic
zbawienia
skierowanych nie tylko do Izraela, ale jak
już wiemy, do całego świata, do każdego
człowieka. Radość Maryi może się stać
naszą
radością.
Choć
jesteśmy

przygotowani do jej poniesienia w różny
sposób, choć nie zawsze udało nam się
zrealizować
nasze
postanowienia
adwentowe, to w tym momencie tylko
jedno się liczy: Zbawiciel jest już blisko,
stoi u naszych drzwi (por. Ap 3, 20).
Otwórzmy Mu nasze serca i zaprośmy do
naszego życia, aby przemieniał nas od
środka swoją obecnością.
Panie, Ty jesteś naszą radością. Przyjdź,
prosimy, i zamieszkaj w nas tak, jak
zamieszkałeś w Twojej Matce. Niech
zbawienie, którym jesteś Ty sam, stanie
się w pełni naszym udziałem.
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PONIEDZIAŁEK – 25.12.2017 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.00 - wolna intencja
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Stefana z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
10.00 - Za † mamę Felicję w 45 r. śm., ojca Józefa, męża Antoniego, rodzeństwo Marię, Marka,
Zdzisława w 1 r. śm., †† z rodz. Kozołup, Feret, Kozłowskich
11.15 - Za † babci Emilię, dziadka Stefana, ojca Joachima, ich †† rodziców, †† z pokr., d. w c.
12.15 - Chrzest: Olivia Jarczewski
15.00 - Za † babcię Olgę Bujnik w k. r. śm., †† z rodz. Bujnik, Klajmon, Wawrzesta
16.00 - Nieszpory kolędowe
WTOREK – 26.12.2017 – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA – II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
7.00 - Za †† Renatę i Edmunda w k. r. śm., ich syna Ryszarda, †† z pokr., d. w c.
8.30 - Za †† rodz. Marię i Antoniego Wiszniewskich, teściową i matkę Zofię Matyja, †† dziadków, ††
z pokr. Wiszniewskich, Paparocki, Lipski, Cieniawa, Wszołek
10.00 - Za † matkę Teresę Wieczorek z ok. ur., ojca Zygfryda, †† z rodz.
11.15 - Do B. Op. przez wst. św. Szczepana w int. mężczyzn i młodzieńców
12.15 - Chrzest: Wiktoria Sojka
15.00 - Za † mamę Klarę w k. r. śm., †† z rodz. Krzyk, Malinowski, Botorek, Waloszek, Swaczyna,
Niemiec
ŚRODA – 27.12.2017 – ŚWIĘTO ŚW. JANA AP.
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za †† rodz. Izabelę i Emanuela Koj, †† z rodz. i pokr., d. w c.
- Za † Halinę Wątroba z ok. ur., Zdzisława Wątrobę, †† dziadków z obu str., d. w c.
CZWARTEK – 28.12.2017 – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW
7.00 - Za † mamę Urszulę Kwiatkowską oraz o bł. B. w rodz.
18.00 - Za †† rodz. Stanisława i Mariannę Jarockich, †† z rodz.
- Za † ojca Franciszka w k. r. śm., mamę Bronisławę, bratową, brata, teściów, 2 szwagrów,
†† dziadków z obu str.
PIĄTEK – 29.12.2017 – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.00 - Za † Małgorzatę Szydłak w 1 r. śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † męża Antoniego Klabisz w dniu ur.
SOBOTA – 30.12.2017 – SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7.00 - Za † ojca Antoniego w k. r. śm., †† dziadków
- Za † Leokadię Kotalę w 1 r. śm.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Sylwii z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † męża Macieja Napierała w k. r. śm., jego rodziców, brata, siostrę, teściów, †† z rodz.
i pokr. z obu str.
NIEDZIELA – 31.12.2017 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7.00 - wolna intencja
8.30 - wolna intencja
10.00 - Za † mamę Janinę Łanowy w k. r. śm., ojca Jana, †† dziadków z obu str., †† z rodz. Adukis
i Łanowy
11.15 - Za † Rudolfa Szopa w 1 r. śm.
15.00 - Msza na zakończenie roku 2017

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 24-31.12.2017
1. Dzisiaj – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżycia Wieczoru
Wigilijnego oraz pielęgnowania pięknych zwyczajów wigilijnych: wspólna modlitwa, odczytanie
fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń oraz
wspólny śpiew kolęd. W dzień wigilijny zachowujemy post od pokarmów mięsnych.
 o godz. 16.00 - PASTERKA DLA DZIECI
 o godz. 23.30 – Misterium – „Tajemnica Bożego Narodzenia”
 o godz. 24.00 - PASTERKA ZA PARAFIAN I GOŚCI
 Kolekta z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia
2. W poniedziałek (25 grudnia) UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Kolekta specjalna, świąteczna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z remontem obiektów
sakralnych. O godz. 16.00 nabożeństwo kolędowe.
3. We wtorek (26 grudnia) II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. Porządek Mszy św. świąteczny. W tym dniu
obchodzimy Święto św. Szczepana Męczennika, patrona mężczyzn i młodzieńców.
 O godz. 11.15 Msza św. w intencji wszystkich mężów, ojców i młodzieńców. Prosimy bardzo aby
w tym dniu kobiety i dzieci wybrały sobie inną godzinę Mszy św. Msza św. o godz. 11.15 jest
zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. Kolekta z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego.
4. W środę (27 grudnia) Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym dniu po Mszy św. rano
i wieczorem błogosławieństwo wina ku czci św. Jana. Prosimy przygotować sobie wino i przynieś je do
poświęcenia.
5. W czwartek (28 grudnia) Święto Świętych Młodzianków Męczenników. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce i Bożej miłości.
 o godz. 10.00 i 18.00 uroczysta Msza św. z błogosławieństwem dzieci i niemowląt.
 W czwartek 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 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa.
6. W czwartek rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku odwiedzamy mieszkańców
poszczególnych ulic. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na pierwszy witraż nad
chórem kościoła, na tzw. rozetę. Plan kolędy na najbliższy tydzień dostępny jest na stronie internetowej
parafii oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.
7. W czasie odwiedzin kolędowych księżom towarzyszyć będą ministranci, którzy do puszki zbierać będą
ofiary na potrzeby swojej wspólnoty i misje. Bardzo prosimy by nie dawać ministrantom pieniędzy do
kieszeń tylko do puszki, a swoją wdzięczność i radość z ich wizyty wyrazić w słodkościach i owocach. Już
dziś za okazaną im życzliwość dziękujemy z całego serca.
8. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo.
9. W sobotę od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
10. W niedzielę obchodzimy ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU. Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzamy
nasze rodziny prosząc o dar miłości i Bożego pokoju.
W niedziele na każdej Mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy by małżonkowie
przybyli razem do kościoła na Mszę św. i zajęli miejsca obok siebie.
11. W niedzielę 31 grudnia ostatni dzień Roku Pańskiego 2017. W tym dniu pragniemy podziękować Panu
Bogu za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Jego łasce.
 O godz. 15.00 uroczysta Msza św. na zakończenie „starego roku”.
 Zapraszamy do udziału poczty sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
12. 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 błogosławi Wam i Waszym rodzinom.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA – 2017/2018
DATA

DZIEŃ

GODZ.

ULICA

28.12.2017

Czwartek

16.00

Kard Wyszyńskiego 3, Kard Wyszyńskiego 1i 4

29.12.2017

Piątek.

16.00

Kard. Wyszyńskiego 5, Ogrodowa

30.12.2017

Sobota

10.00

Fabryczna i Osiedle

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. (J 1, 1-5)

Aby Nowonarodzony Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, ci już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzą
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