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I V NI ED ZIE LA AD WEN TU
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 1,26-38)
„Anioł rzekł do Maryi: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. 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
praojca, 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.”
W okresie Adwentu częściej powinniśmy
odmawiać modlitwę Anioł Pański. W ostatnią
niedzielę przed Narodzeniem Kościół czyta ten
właśnie fragment Ewangelii. Fizycznie rzecz
biorąc od Zwiastowania do Narodzenia upłynęło
9 miesięcy. Właśnie z tego powodu w liturgii
Kościoła uroczystość ta przypada 25 marca, a
Narodzenie 25 grudnia. Jednak bliskie
zestawienie tych tajemnic w liturgii nakazuje
nam dostrzec wielkie zależności pomiędzy
Zwiastowaniem a Narodzeniem. Nie byłoby
Betlejem, gdyby wcześniej nie było wydarzenia
Nazaretu.
Próbujemy wyobrazić sobie scenerię
Betlejemskiej nocy. Budujemy stajenki –
wizerunki Betlejem. W pewnym sensie trudniej

jest nam wyobrazić sobie wydarzenie
zwiastowania. Znamy dialog pomiędzy
Posłańcem, a Niepokalaną. Wiemy, że wszystko
odbywa się w scenerii zwykłego, raczej
ubogiego domu w Nazaret. Rozumiemy
zmieszanie Maryi, Jej pytania i wątpliwości
wypływające z niezrozumienia sytuacji. To
bardzo ludzkie reakcje. Wydaje się więc, że
powinno być łatwo w myśli odtworzyć tę scenę.
A jednak jest jedna rzec nie do pojęcia… Jak to
możliwe, że cała historia zbawienia była
uzależniona od jednej zgody człowieka! Jedno
słowo, jedno TAK jedna zgoda sprawiła, że
Zbawiciel przyszedł na świat. To zadziwiające
jak Bóg zawierzył człowiekowi, że wszystko
uzależnił od zgody człowieka…

MARANA THA, PRZYJDŹ JEZU PANIE
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PONIEDZIAŁEK – 19.12.2011
7.00 - Do Bożej Op. o zdrowie i błogosław. Boże dla Zygfryda i jego rodziny.
18.00 - Za ++ teściów Emilię i Stefana Smoszna, ++ z rodziny Smoszna i Kielar.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o dary Ducha Świętego i dalszą Bożą opiekę
w intencji misjonarza z Kamerunu Wawrzyńca Essomba.
WTOREK – 20.12.2011
7.00 - Za + męża Henryka Scholz, ++ rodz. z obu stron, szwagrów Waltra i Jana
i szwagierkę Różę i d. w cz. c.
18.00 - Za + Jerzego Krawczyk w 30 dniu po śm.
- Za + mamę Krystynę w dniu urodzin, + brata Jerzego w rocz. śm. i ++ z rodziny
Zacharewicz.
ŚRODA – 21.12.2011
7.00 - Za + Adama Lipińskiego w I rocz. śm., + mamę Czesławę i ++ rodziców i teściów.
18.00 - Za + Annę Halinka w 4 rocz. śm. i ++ z rodziny i dusze w cz.
- Za + Piotra Kamińskiego w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 22.12.2011
7.00 - Za + męża Juliana w rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny i dusze w cz.
18.00 - Za + Stanisławę i dusze w cz. c.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 65 rocz. ur. Mariana oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
PIĄTEK – 23.12.2011
7.00 - Za ++ Janinę i Adama Pietrzyk, + Tadeusza Stefaniak, + brata Jana i szwagra
Stanisława.
18.00 - Za + Petera Jacobsa w I rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
- Za + Alfreda Rubel w 4 rocz. śm.
SOBOTA – 24.12.2011 – Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego
7.00 - Za + Kazimierza Gajek, Stefana Cichoń, Józefa Chwiłowicz, Sabinę Chwiłowicz, ++
z rodziny Chwiłowicz, Przybyłek, Rok, Gajek i Tylman
15.00 - Pasterka dla dzieci: do Dzieciątka Jezus z prośbą o błog. dla wszystkich dzieci.
24.00 - Pasterka: w intencji Parafian i Gości.
NIEDZIELA - 25.12.2011 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
7.00 - Za ++ siostry Jadwigę i Marię i ++ z rodziny.
8.30 - Za + babcię Emilię, + ojca Joachima, za ich ++ rodziców, ++ z pokrew. i dusze w cz.
10.00 - Za + syna Marcina z ok. rocz. śm. i za ++ z rodziny Koprek i Łupina.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 11 rocz. ur. Dominika.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ślubu Krystyny i Henryka oraz 65 rocz. ur.
Henryka oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
- Za + ojca Władysława w rocz. śm. i ++ z rodziny.
12.15 - Chrzty: Magdalena Stefania Miroń, Michał Pogrzeba.
15.00 - Do B.Op.i MBFat...z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe.
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IV NIEDZIELA ADWENTU. W IV Niedzielę Adwentu Kościół zwraca naszą uwagę na
bliskość świąt Bożego Narodzenia, które mają być naszym osobistym spotkaniem z
Chrystusem. O godz. 16.00 nabożeństwo adwentowe.
O godz. 17.00 wigilijne spotkanie dla osób samotnych i wiekowych
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
W czwartek o godz. 18.00 uroczyste zakończenie Rorat dla dzieci.
W sobotę (24 grudnia) – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA.
Zachęcamy do właściwego przeżycia Wieczoru Wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia
oraz pielęgnowania pięknych zwyczajów wigilijnych.
W dzień wigilijny zachowujemy post od pokarmów mięsnych.
15.00 – PASTERKA DLA DZIECI.
23.30 – Jasełka – „Droga do Betlejem”.
24.00 – PASTERKA ZA PARAFIAN I GOŚCI.
W niedzielę (25 grudnia) Uroczystość Bożego Narodzenia.
Nieszpory świąteczne o godz. 16.00, zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd.
Kolekta specjalna, świąteczna przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Kolekta z pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Ochrony Życia.
W poniedziałek, II Dzień Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada Święto św.
Szczepana, Męczennika. 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. Godz. 11.15 jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mężczyzn.
Kolekta z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
Okazja do spowiedzi św. dla młodzieży i dorosłych:
W poniedziałek - wtorek - środa - czwartek - piątek: od 6.30 do 8.00 i od 17.00 do 19.00
W dzień wigilijny (w sobotę) - od 6.30 do 10.00.
Spowiedź św. dla dzieci w środę od godz. 8.15.
W domu katechetycznym są do nabycia: opłatki, świece wigilijne i kartki świąteczne.
Odwiedziny duszpasterskie rodzin rozpoczną się po świętach Bożego Narodzenia.
Tegoroczna kolęda przebiegać będzie pod hasłem „Kościół Naszym Domem”. Każda rodzina
otrzyma pamiątkowy folder w którym zawarte jest m. in. słowo naszego ks. Bpa Ordynariusza
oraz informator diecezjalny.
Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone będą na wymianę instalacji centralnego
ogrzewania w domu katechetycznym, która po 26 latach użytkowania wymaga gruntownego
remontu.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, dziękujemy
także za okazywaną życzliwość, ofiarną pomoc i dar modlitwy.
Wszystkim paniom składamy podziękowanie za pomoc przy sprzątaniu naszego kościoła.
Życzymy Bożego błogosławieństwa na ostatnie dni tegorocznego Adwentu. Niech Boże
Dziecię , które do nas przychodzi napełnia Wasze serca darem miłości i pokoju.
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JAK PR Z EŻ YĆ W IG I L I Ę?
Święta Bożego Narodzenia to święta, na które wszyscy czekamy
z utęsknieniem. Święta, do których przygotowujemy się długo i
starannie. To dni, kiedy poświęcamy więcej czasu i ciepła swojej
rodzinie i bliskim. Sam wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku.
Słowo „wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. W
potocznym rozumieniu słowo „wigilia” kojarzy się przede wszystkim z
dniem poprzedzającym Boże Narodzenie, ze zwyczajami i obrzędami
praktykowanymi tego dnia, zwłaszcza z uroczystą ucztą jaką jest wieczerza wigilijna. W Polsce
Wigilia Bożego Narodzenia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku.
Wieczerzę wigilijną poprzedza przygotowanie, „ubranie” i ozdobienie choinki domowej,
jak też domowej szopki. Do uroczystej kolacji wigilijnej – zgodnie z tradycją – należy zasiąść
czystym, ładnie ubranym i uczesanym. Zasiadając do stołu nie możemy zapomnieć o zostawieniu
jednego pustego miejsca. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego
gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich,
którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć
zmarłego członka rodziny. Na wigilijnym stole pod białym obrusem kładziemy sianko, które
ma symbolicznie wyrażać, że ludzie zgromadzeni przy jednym stole w miłości podobni są do
tych, którzy pierwsi adorowali nowonarodzone Dzieciątko Jezus leżące w żłóbku. Wieczerzę
wigilijną rozpoczynamy, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Czynimy to na pamiątkę
gwiazdy betlejemskiej, którą według ewangelisty św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema
Królami. W tej uroczystej chwili winniśmy wychwalać Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą
wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Ceremonii
wieczerzy wigilijnej powinien przewodniczyć ojciec rodziny. Teksty, które mogą nam pomóc w
duchu religijnym przeżyć ten wieczór, znajdziemy w modlitewniku „Droga do nieba” (w
nowym wydaniu pod nr. 59, a w starym na str. 79)
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii mówiącego o narodzeniu Jezusa, składamy sobie
życzenia łamiąc się opłatkiem. Jest to zwyczaj jedyny w swoim rodzaju, nawiązujący do chleba
eucharystycznego, pod postacią którego przebywa Chrystus wśród nas na ziemi. Nazwa „opłatek”
pochodzi z łacińskiego słowa oblatum (dar ofiarny) i oznacza rodzaj chleba z mąki pszennej i
wody, sporządzanego w formie bardzo cienkich płatków. Były i są różne tradycje dotyczące ilości
i zawartości potraw wigilijnych. W niektórych regionach podaje się 12 potraw, co ma
symbolizować 12 apostołów. Główną potrawą wigilijną polskiej kuchni jest ryba. W
starożytności chrześcijańskiej właśnie ona symbolizowała Chrystusa. Z poszczególnych liter tego
słowa, zapisanego w transkrypcji greckiej, chrześcijanie odczytywali: Jesus Christos Theu Hios,
Soter - Jezus Chrystus Syn Boga, Zbawiciel. Według tradycji podaje się: czerwony barszcz z
uszkami, zupę grzybową, kluski z makiem, kaszę z suszonymi śliwkami, kapustę z grochem,
kompot z suszonych owoców. W rejonach naznaczonych tradycją wschodnią (ruską), podawana
jest kutia a na śląsku makówka. Po skończonej wieczerzy wigilijnej jest czas na wzajemne
obdarowywanie się świątecznymi prezentami oraz na śpiewanie kolęd. Szczególnie dla dzieci
jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku. Najskromniejszy nawet upominek posiada w ten
wieczór wartość wyjątkową, stając się symbolem łączącej ludzi miłości i przyjaźni.
Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w Pasterce, uroczystej Mszy św. o północy.
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