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II NIEDZIELA ADWENTU
Jan

Chrzciciel

przygotowuje

drogę

Panu

Ewangelii według św. Łukasza 3, 1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip
tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni:Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

-----------------------------------------------------------------------------------Ewangelia ukazuje Jana Chrzciciela, który głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Poszukiwanie sprawiedliwości utożsamia się tutaj z nawróceniem. Nawracanie się
jest tą duchową kondycją człowieka, która umożliwia mu żywy kontakt z Panem.
Przychodzący Pan jest więc celem, dla którego i ku któremu powinniśmy ustawicznie
nawracać się. On przychodzi do człowieka po duchowym terenie, wyrównanym zasypaniem
dolin upadków moralnych, wyprostowaniem wszelkich krętactw oraz ścięciem egoistycznych
wybujałości.
Proces nawracania się człowieka jest ściśle związany z dobrym przygotowaniem i
owocnym przeżyciem sakramentu pokuty i pojednania. Na ogół zdajemy sobie sprawę z tego,
ile kosztuje nas przygotowanie i przystąpienie do tego sakramentu i zatroskanie o zachowanie
w sobie jego skutków. Dzisiaj wypada przypomnieć, że cały wysiłek człowieka
nawracającego się spotyka się w tym sakramencie z potężnym działaniem Ducha Świętego.
Duch Święty, zwany w wiekopomnym hymnie „duszy światłością”, udziela daru duchowego
światła, potrzebnego człowiekowi dla właściwej moralnej oceny swych czynów. W świetle
tegoż Ducha świat przekonuje się o grzechu. Tak też i pojedynczy człowiek jest w stanie
uznać swoją grzeszność dzięki Duchowi Świętemu.

PORZĄDEK MSZY ŚW. 10 – 16.12.2018
PONIEDZIAŁEK – 10.12.2018
7.00 - brak intencji
17.30 - Roraty- Za † męża Wojciecha Szczecińskiego w 18 r. śm., teściową Leokadię Szczecińską
z ok. imienin, †† z obu str., dziadków oraz d. w c.
- Za † ojca Konrada, †† rodzic. z obu str., rodzeństwo, †† z rodziny Smolarek
WTOREK – 11.12.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Barbary z ok. ur. oraz o bł. Boże i zdr. w rodz.
i za † matkę Łucję
17.30 - Roraty- Za † mamę, teściową i babcię Klarę w 9 r. śm. † ojca Franciszka
ŚRODA – 12.12.2018
7.00 - brak intencji
17.30 - Roraty - Za † Agnieszką Poloczek, męża Pawła oraz za †† z rodziny
- Za †† Witolda i Karola Chlebowicz w 2 r. śm. i †† z rodziny
CZWARTEK – 13.12.2018 – DZIEŃ FATIMSKI – wsp. św. Łucji
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Franciszka Skolik, teściów Annę i Józefa Bieniek, †† z rodziny i pokrew.
id
9.00 - Za chorych, cierpiących i za osoby starsze (z błog. lurdzkim)
17.30 - Roraty – Do B.Op. w int czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. ur. oraz o bł. B. dla synów z rodzinami.
- Za †† rodzic. Bernarda, Wiktorię i Jadwigę Nowak, Józefa, ciocię Erykę, Alfreda, Roberta
Król, d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† Gertrudę, Różę, Mariana, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Czesławę Szetelę - Śliwa
PIĄTEK – 14.12.2018 – św. Jana od Krzyża
7.00 - brak intencji
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.30 - Roraty - Za †† rodzic. i rodzeństwo Gryglów w kol. r. śm.
- Za † ojca, teścia, dziadka i pradziadka Władysława, jego †† rodzic., teściów i †† z pokr.
SOBOTA – 15.12.2018
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † męża Edwarda Słowińskiego w 5 r. śm., †† z rodz. Rupacz, Słowiński i Baczyński
- Za † ojca Antoniego Maślak, † mamę Józefę, †† braci Władysława, Michała, Józefa
i Mieczysława, siostrę Teresę, Barbarę i Piotra oraz d. w c.
- Za † Zygmunta Zdobylak w 30 dniu po śm.
III NIEDZIELA ADWENTU – 16.12.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Piotra z ok. urodzin oraz o bł. B. dla jego żony, syna
i całej rodziny.
8.30 - Za † Renatę Szumską w 5 r. śm. oraz o bł. B. dla wnuka Jarka
- Za † Edmunda Ryczel w 2 r. śm.
10.00 - Za † mamę Stanisławę Więckowską w 7 r. śm.
- Za †† rodzic. Mieczysławę i Antoniego Jastrzębskich, dziadków z obu str., brata Władysława
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Mariana Hamal, †† rodzic. z obu str., ciocię Katarzynę, siostrę Anielę, braci Franciszka
i Mariana oraz †† z rodziny z obu str.
15.00 - Za † mamę Marię, dziadków z obu str., teściów oraz przyjaciół Engelberta Mecnera
i Kazimierza Dutkiewicza
- Za †† rodzic. Adelajdę i Rajnholda Habura, teścia Karola Piechaczek, dziadków oraz o
zdrowie i błog. Boże w rodzinie
16.00 - Nabożeństwo adwentowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9-16.12.2018
1. II NIEDZIELA ADWENTU. Druga Niedziela Adwentu jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla ludzi żyjących w
trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na
Syberii. O godz. 16.00 nabożeostwo adwentowe.
2. Druga Niedziela Adwentu przeżywana jest w naszej diecezji jako Dzieo Ubogich. Do pięknej
chrześcijaoskiej postawy wobec ubogich zachęca nas Biskup Opolski Andrzej Czaja.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W czwartek 13 grudnia przypada wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w tym dniu w
naszej parafii obchodzimy Dzieo Fatimski. Wraz z Maryją chcemy trwad na modlitwie prosząc
dobrego Boga o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
Msza św. o godz.: 7.00; 9.00 ( w int. chorych i osób starszych z błog. lurdzkim).
Wieczorna Msza św. ze względu na Roraty będzie o godz. 17.30 .
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 18.30.
Na wieczorną Mszę św. i nabożeostwo prosimy przynieśd świece.
5. W piątek 14 grudnia wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
O godz. 19.00 w parafii Dziewkowice adwentowe czuwanie modlitewne dla młodzieży ze
wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Zbiórka młodzieży z naszej parafii o godz. 18.30
przy domu katechetycznym, o godz. 18.40 będzie autokar.
6. W sobotę od godz. 8.00 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeo przyległych oraz
porządkowanie placu kościelnego i całego zewnętrznego otoczenia obiektów sakralnych,
zwracamy się z gorącą prośbą do panów i pao o życzliwą pomoc.
Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta Bożego
Narodzenia i w niedzielę po świętach.
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. W przyszłą niedzielę po nabożeostwie adwentowym odbędzie się spotkanieorganizacyjnedla
zainteresowanych samolotową pielgrzymką do Ziemi Świętej.
8. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych
na nabożeostwo adwentowe w niedzielę 23 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
9. Zapraszamy osoby samotne a także starsze wiekiem , na wspólną Wieczerzę Wigilijną, która
odbędzie się w środę 19 grudnia o godz. 16.00 w stołówce Ośrodka Opieki Społecznej przy ul.
Kard. Wyszyoskiego 10. Zapisy w kancelarii parafialnej.
10. W domu katechetycznym, do nabycia są: świece wigilijne, kartki świątecznei opłatki.
11.Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału we Mszy św. roratniej, która jest
najpiękniejszym przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Roraty są codziennie: rano
o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.30.
12.Trwają jeszcze prace związane z odnowieniem ścian po montażu nowego okna witrażowego.
Przy tej okazji odnowione zostały już ściany na chórze kościoła, na obydwu klatkach schodowych
oraz cały prospekt organowy. Aktualnie odnawiane są jeszcze ściany pod chórem oraz całe
wejście główne kościoła.
13.Wszystkim naszym dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
dzisiaj złożone i za każdy gest dobroci i życzliwości. Dziękujemy także za okazaną pomoc
w pozyskaniu nagród dla dzieci uczestniczących w roratach. Życzymy pięknej i dobrej niedzieli
oraz błogosławieostwa Bożego na radosny czas adwentowego czuwania.

Z listu Biskupa Opolskiego nawiązujący do Światowego
Dnia Ubogich i adwentowego czasu czuwania.
W orędziu na Światowy Dzień Ubogich, papież uświadamia nam, uczniom Chrystusa,
wielką odpowiedzialność przed Bogiem nie tylko za los ubogich, ale i za to, jak się do nich
odnosimy i jak ich traktujemy. Papież przypomina, że każdy chrześcijanin i każda
wspólnota są wezwani, by być ubogim narzędziami Boskiej Opatrzności. Ma na myśli słabo
sytuowanych materialnie i bezdomnych, a także samotnych, odrzuconych, żyjących na
marginesie życia społecznego, poniżonych, pozbawionych godności, prześladowanych,
uciśnionych i zastraszanych. Trzeba, abyśmy otworzyli oczy na ich potrzeby i przyszli im z
pomocą…
…Do wszystkich Diecezjan, Pasterzy i Wiernych zwracam się z wielką prośbą, aby
w Drugą Niedzielę Adwentu, tj. 9 grudnia br., zaprosić ubogiego, względnie ubogich do
swojego domu, do mieszkania, na obiad czy kolację. Byłoby dobrze zaangażować w to
dzieło dzieci. Zgromadzeni razem przy stole będziecie mogli nawiązać osobowe relacje i
przeżyć bliskość Tego, na którego w Adwencie czekamy, a który stale do nas przychodzi,
szczególnie w człowieku ubogim. W spotkaniu z ubogim doświadczycie Bożej dobroci i
miłości.
Będzie
też
możliwość
zaproszenia
Waszego
gościa
do
stołu
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, umówienia się z nim na wspólne kolędowanie, do
czego bardzo Was zachęcam.Bardzo proszę o zaangażowanie się w realizację tego
ewangelizacyjnego dzieła w każdej parafii. Już dziś zwracam się też do wszystkich
Diecezjan z prośbą, aby do wigilijnego stołu zaprosić także te osoby, które z różnych
powodów nie pojadą na święta do domu. Mam na myśli zwłaszcza obcokrajowców, którzy
u nas studiują i pracują. Jest ich bardzo wielu, zwłaszcza z Ukrainy. Niech nie zamyka
naszych serc i domów myśl, że przy stole wigilijnym powinna zasiadać tylko najbliższa
rodzina. Niech zastawiany zwyczajowo dodatkowy talerz na stole wigilijnym będzie użyty
przez bliźniego w potrzebie: bezdomnego, obcokrajowca, ubogiego, samotnego. I tak go
przyjmijmy, aby po wieczerzy wigilijnej i wspólnym kolędowaniu nie był już dla nas kimś
obcym.Módlmy się szczególnie za ubogich, by nie byli nigdy spychani na margines życia
parafialnego i społecznego.
W ramach ogólnopolskiego projektu «Wigilia bez Granic», zapraszamy rodziny naszej parafii do
deklarowania gotowości przyjęcia gościa - obcokrajowca, który na czas Bożego Narodzenia
pozostanie w Polsce. Deklarację taką można złożyd wyłącznie na stronie internetowej:
www.wigiliabezgranic.com.
Informacje na temat projektu można uzyskad pod numerem telefonu 722 178 515
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