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BO ŻE NAROD ZEN IE
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2,1-14)
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,

żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali
się
więc wszyscy, aby się dać zapisać. Udał się także Józef z Galilei,
z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, 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.”

Zadziwia to przyjście Boga. Takie
niekomercyjne, w nocnej ciszy, przy
blasku gwiazd, w szopie oddalonej od
ludzkich osiedli, na sianie służącym za
pościel, wśród ludzi z marginesu
społecznego, którzy jako pierwsi Go
przywitali. Nie było efektowne ani w
blasku reflektorów. Bóg przyszedł jako
ubogie Dzieciątko, które poruszyć może
jedynie ludzi bardziej wrażliwych.

Dzisiejsza świąteczna oprawa tych
dni może skutecznie chronić nas przed
prawdziwym spotkaniem z Bogiem,
może zakryć przed nami głęboką
tajemnicę tego wydarzenia. Trzeba zatem
w prostocie przyjąć dar Bożego wcielenia
i uniżyć własną ludzką pychę w geście
pokłonu i hołdu oddanego obecnemu
wśród nas Zbawicielowi.

Chcę zachować ciszę serca podobną do ciszy tej betlejemskiej nocy.
Chcę zamrzeć w bezruchu, pochylony nad Tobą jak Maryja, Józef i pasterze.
Zatrzymać czas i trwać.
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PONIEDZIAŁEK – 26.12.2011 – Święto św. Szczepana
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 30 rocz. ślubu Wawrzyńca i Henryki oraz Jerzego i Bożeny oraz
o błogosław. Boże dla dzieci i całej rodziny.
8.30 - Za + matkę i teściowa Zofię Matyja, za ++ jej 5 braci, ++ bratowe i ++ z rodz. Matyja,
Cieniawa, Wszołek oraz d. w c.
- Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny Paprocki, Lipski i
Wiszniewski.
10.00 - Za + żonę Stefanię z ok. urodzin oraz za ++ z rodziny z obu stron.
11.15 - Msza św. w int. mężczyzn, (ojców, mężów i młodzieńców).
13.30 - Msza św. ślubna: Adrian Chołuj – Aleksandra Wójtowicz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Stanisławy i Piotra oraz dla o Boże błog. dla Kamili z ok. ur.
- Za + mamę Klarę w 23 rocz. śm., ++ teściów i ++ z rodziny obu stron.
16.00 - chrzest: Jerzy Orłowski.
WTOREK – 27.12.2011 – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
7.00 - Za + Jana Szlisz, żonę Agnieszkę, zięcia Bernarda, siostrę Agnieszkę, jej męża Pawła i ++ z
rodz. Szlisz, Warzecha i Gruszka.
18.00 - Za + Stanisława Rudnik w 1 rocz. śm.
- Za + mamę Marię w rocz. śm oraz za + brata i bratową, ++ z rodz. i d. w c.
ŚRODA – 28.12.2011 – Święto Św. Młodzianków
7.00 - Za ++ rodz. Marię i Alberta Sydlo i za ++ z rodziny Sydlo i Ploch.
- Za + Karolinę, jej + męża Józefa, ++ z rodziny Pospiszyl, Budzianowski i Skoczeń.
9.00 - Masza św. ku czci Św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci (z błogosławieństwem).
18.00 - Za + matkę Teresę Wieczorek z ok. ur., + ojca Zygfryda i ++ rodziny.
- Za + mamę Marię Sydlo, + męża Alberta i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 29.12.2011
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int Jacka w dniu urodzin.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80 rocz. ur. Adelajdy Gruszka.

18.00 - Za + Agnieszke Kozołup w rocz. śm, + męża Jana Kozołup, ++ z rodz. z obu stron i d. w c.
- Do B. Op i MB Fatm... z ok. 25 rocz. ślubu Kazimierza i Korneli Mroszczyk.
PIĄTEK – 30.12.2011 – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
7.00 - Za + ojca Antoniego w rocz. śm., ++ z rodz. i d. w c.
- Za + Eugeniusza w dniu imienin, ++ Józefa, Jana, Stanisława i ++ z rodziny.
18.00 - Za + mamę Janinę Łanowy w r. śm., ojca Jana, siostrzeńca Andrzeja, ++ z rodz. Adukis i d.w c.
SOBOTA – 31.11.2011
7.00 - Za + Joannę Popanda w 1 rocz. śm.
16.30 - Msza św. na zakończenie roku 2011.
NIEDZIELA – 01.01.2012 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7.00 - Za żyjących i ++ Parafian
8.30 - Za + Mieczysława i ++ z rodziny
10.00 - Za + ojca Ryszarda Podgajnego 30 rocz. śm. i ++ z rodziny.
11.15 - Za + Lidię Goś-Grinert z ok. ur.
15.00- Do Miłosierdzia Bożego za + męża Mieczysław, ++ rodziców Aniele i Stanisława, siostrę
Natalię, braci Edwarda i Henryka, ++ teściów i d. w c.
16.00- Nabożeństwo i modlitwy o pokój.
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„DZIŚ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL” – takie orędzie przekazuje nam dzisiaj
Kościół. Niech Dziecię Jezus ubogaca nasze serca darem swojej miłości.
Uroczystość Bożego Narodzenia, ze względu na ważność tej tajemnicy jest rozciągnięta
na poszczególne dni Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy w kolejnych dniach do
uczestnictwa we Mszach Świętych i częstszej Komunii Świętej.
Wszystkich Parafian i Gości zapraszamy na nabożeństwo kolędowe o godz. 16.00.
W poniedziałek II dzień świąt Bożego Narodzenia – obchodzimy święto św. Szczepana,
Męczennika. Św. Szczepan jest szczególnym wzorem i przykładem autentycznego
świadka wiary. W świetle postawy św. Szczepana, każdy z nas winien odpowiedzieć sobie
na pytanie – czy moje życie jest zgodne z wyznawaną wiarą?
We wtorek Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.
Po Mszy św. rano i wieczorem błogosławieństwo wina ku czci św. Jana.
W środę Święto Świętych Młodzianków, Męczenników.
O godz. 9.00 Msza św. ku czci św. Młodzianków w intencji wszystkich dzieci.
Po Mszy św. błogosławieństwo wszystkich dzieci.
W piątek Święto Świętej Rodziny: Jezusa , Maryi i Józefa.
Świętej Rodzinie powierzamy w opiekę nasze rodziny prosząc o dar miłości i pokoju.
W sobotę wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Zakończenie roku pańskiego 2011. W
ostatni dzień roku kalendarzowego pragniemy podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro
otrzymane od Niego i dokonane przez nas dzięki Jego łasce.
Uroczysta Msza św. na zakończenie roku będzie w sobotę o godz. 16.30.
Wszystkich parafian zapraszamy do udziału we Mszy św. i wspólnego dziękczynienia.
Przypominamy jednocześnie, że w sobotę nie będzie Mszy św. o godz. 18.00 .
W niedzielę – pierwszy dzień Nowego Roku 2012.
W tym dniu obchodzimy Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.
O godz. 16.00 Nabożeństwo i modlitwy o pokój na świecie.
W środę rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. W tym roku
odwiedzimy mieszkańców poszczególnych ulic. Z kolędą chcemy zdążyć do 15 stycznia,
bowiem od 16 stycznia rozpoczynają się w naszym województwie opolskim szkolne ferie
zimowe. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na remont centralnego
ogrzewania w domu katechetycznym, które po 26 latach użytkowania wymaga
gruntownego remontu.
Wszystkim parafianom i gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapłać za
okazywaną życzliwość i dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
Niech Boże Dziecię, które swoją łaską napełnia serce każdego człowieka, hojnie
błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
Pogrzeb: + Danuta Osadnik, lat 57, zam. Os. Piastów Śl. 27/37,
pogrzeb w środę 28.12.2011, godz. 11.00.
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ŻYCZENIA

ŚWIĄTECZNE

Wobec tajemnicy Bożego Narodzenia nie można pozostać
obojętnym. Aniołowie śpiewają wyjątkowe Gloria, Pasterze
zostawiają swoje zajęcie, Mędrcy studiują księgi i wyruszają w
drogę, Herod czuje

niepokój i lęk, wielu
oddać pokłon, a

przychodzi
wszyscy

pytają

„Kim jest to

Dziecię?”

Maryja

natomiast

rozważa

wszystko w swoim

sercu.
Odkrywa w ten sposób prawdę nie tylko o swoim Dziecku,
ale i prawdę o sobie, Bożej Rodzicielce.

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
tak pięknego przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego,
aby trwale w sercach pojawiła się radość,
pokój, dobroć oraz głęboka
świadomość naszego
dziecięctwa Bożego.
Wasi Duszpasterze
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