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III NIEDZIELA ADWENTU
- GAUDETE Ewangelia według świętego Łukasza
( Łk. 3,10 – 18 )
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy:
«Cóż więc mamy czynić?».
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć
chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy czynić?».On im odpowiadał: «Nie
pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my,
co mamy czynić?»On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Jan wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał im chrztu pokuty. Miał on przygotowad
ludzkośd na przyjście Syna Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają żyd, odpowiadał
jednoznacznie: bądźcie uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłośd i szacunek. Jan
w swoim nauczaniu na Jordanem był bardzo konkretny. Nie bawił się w szczegóły. Dał
tylko przykład dwóch sukien, który zobrazował zasadę: „Podziel się ze swoim bliźnim, gdy
mu brakuje tego, co Ty masz”. Idąc drogą sprawiedliwości, Jan zlecił wszystkim uczciwośd
i miłosierdzie jako lekarstwo na problemy osobiste.
Święty Janie Chrzcicielu, który dla wielu stałeś się znakiem sprawiedliwości Bożej,
spraw, abyśmy w naszym życiu postępowali uczciwie, nie byli chciwi na niegodziwe
zyski, odpowiedzialnie wypełniali swoje obowiązki i umieli dzielić się tym, co mamy.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 17 – 23.12.2018
PONIEDZIAŁEK – 17.12.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety z podziękowaniem za przepracowane lata
17.30 Roraty - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Tomka z ok. 18 r. ur. o Dary Ducha Św. i o bł. B. dla
rodzic. i siostry
- Za † mamę Stanisławę w kol r. śm., † ojca Mieczysława, teścia Pawła, dziadków Helenę
i Józefa, †† z rodz. Kwaśny i Bartosiak
WTOREK – 18.12.2018
7.00 - Za † mamę Bronisławę Ulatowską, jej † męża, syna, rodzic. i siostry oraz d. w c.
17.30 Roraty - Za †† rodzic. Joannę i Jana Furmanowski, siostrę Teresę, szwagra Henryka
Kuczyoski, teściów Elżbietę i Jana Spyra i d. w c.
- Za † męża, ojca i dziadka Mariana Walentyn w 30 dniu po śm.
ŚRODA – 19.12.2018
7.00 - Za † Danutę Kunz
17.30 Roraty - Za † siostrę Elżbietę, jej męża Jana, syna Mariusza, Edwarda, †† z rodziny
Kołodziej, Janocha, Sus i Furman
CZWARTEK – 20.12.2018
7.00 - Za † męża Henryka Scholtz w 26 r. śm., †† rodzic. z obu str., syna Antoniego, brata
Edmunda, siostrę Annę, szwagrów Jana i Waltra i Bronisława, szwagierkę Różę i d. w c.
17.30 Roraty - Za † mamę Janinę w 45 r. śm., † ojca Władysława i †† z rodziny.
PIĄTEK – 21.12.2018
7.00 - Za dusza w czyśdcu cierpiące
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.30 Roraty - Do Miłosierdzia B. p. wst. MB Fat. w int. Jakuba z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
SOBOTA – 22.12.2018
7.00 - Za Parafian
18.00 - Za † męża Edwarda z ok. ur., †† rodzic., teściów, †† z pokr. i d. w c.
- Za † babcię Józefę Skórę w kol. r. śm., mamę Walerię z ok. ur., tatę Jana, brata Bogumiła,
ciocię Wandę, †† z rodz. Białkowskich i Skórów
IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12.2018
7.00 - Za † Brunona, †† rodzic. Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, †† z rodziny i pokrew. i d. w c.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zbigniewa Zielioskiego z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † żonę i matkę Danutę, syna Michałka, ojca Roberta, teściowa Janinę i †† z rodziny
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. taty Adama z ok. 88 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † brata Zygmunta w r. śm., rodzic. Janinę i Dominika, teściów Kazimierę i Jana,
dziadków z obu str. i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Łucji z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie Palka
- Za † męża i ojca Rajnharda z ok. ur.
15.00 - Za †† rodzic. Jana i Annę Tomczyk, braci Mariana i Michała, †† z rodziny Kliza i Tomczyk
- Za †† Janinę i Adama Pietrzyk, Tadeusza Stefaniak, brata Jana i Bogdana, szwagra
Stanisława Wiśniewskiego
16.00 - Nabożeostwo i okazja do spowiedzi świętej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 – 23.12.2018
1. III NIEDZIELA ADWENTU - zwana jest Niedzielą Radości.Kościół kieruje dziś do nas słowa
zachęty, abyśmy podjęli trud przygotowania naszego sercana radosny obchód wielkiej tajemnicy
naszego zbawienia. O godz. 16.00 nabożeostwo adwentowe.
2. Dzisiaj po nabożeostwie adwentowym spotkanie dla zainteresowanych samolotową pielgrzymką
do Ziemi Świętej. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 21 – 28 czerwca 2019
(8 dni). W programie: Jerozolima, Nazaret, Góra Karmel, Góra Tabor, Betlejem, Jerycho,
Kafarnaum, Jezioro Galilejskie, Morze Martwe. Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem 3.800 zł.
3. W trzecim tygodniu Adwentu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijaoskie rodzin.
Serdeczną modlitwą i opieką otoczmy ludzi biednych, samotnych i bezdomnych.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
4. W środę 19 grudnia o godz. 16.00, w stołówce Ośrodka Opieki Społecznej przy ul. Kard.
Wyszyoskiego 10, odbędzie się Wieczór Wigilijny dla osób samotnych i starszych wiekowo,
serdecznie zapraszamy.
5. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W piątek na Mszy św. roratnej o
godz.17.30 przybędzie do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju, niech zapłonie także na
każdym wigilijnym stole.
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne i organizacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi
przed świętami Bożego Narodzenia.
7. Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych na nabożeostwo adwentowe, które odbędzie się w przyszłą niedzielę 23
grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
8. Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest codziennie: rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem od
16.30 do 18.30. Aby spotkanie z Chrystusem przebaczającym było owocne należy przed
spowiedzią zrobid dobry rachunek sumienia i wzbudzid w sercu szczery żal za grzechy.
9. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiad do czwartku włącznie.
10. W tym roku odwiedziny duszpasterskie rodzin odbędą się na Osiedlu Piastów Śląskich,rozpoczną
się 28 grudnia 2018r. Plan kolędy jest zamieszczony w gablotce parafialnej,
w gazetce oraz na stronie internetowej parafii.
11. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie za ofiarowane dary dla osób
potrzebujących pomocy. Całemu zespołowi Caritas dziękujemy za przygotowane paczki
świąteczne dla chorych i dla rodzin ubogich.
12. W sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece wigilijne, dewocjonalia i opłatki.
13. Składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary z ubiegłej niedzieli na pomoc dla ludzi żyjących
w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, zebrano kwotę 1950 złotych.
Dziękujemy także wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za złożone dzisiaj ofiary i za
okazywaną życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej wspólnoty. W przyszłą niedzielę kolekta
przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektów sakralnych.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego na radosny czas adwentu.

PLAN KOLĘDY – 2018/2019 – Osiedle Piastów Śląskich
GRUDZIEŃ

ROK 2018
24

PONIEDZIAŁEK

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

25

WTOREK

BOŻE NARODZENIE

26

ŚRODA

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA

27

CZWARTEK

28

PIĄTEK

Blok nr 1 – od godz. 15.30

29

SOBOTA

Blok nr 2 – od godz. 15.30

30

NIEDZIELA

Święto Świętej Rodziny

31

PONIEDZIAŁEK

ŚW. SYLWESTRA – Zakończenie roku 2018

(Święto Młodzianków)

STYCZEŃ

ROK 2019
1

WTOREK

Nowy Rok

2

ŚRODA

Blok nr 3 – od godz. 15.30

3

CZWARTEK

Blok nr 4

4

PIĄTEK

Blok nr. 5

5

SOBOTA

Blok nr 6 – od godz. 10.00

6

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI

7

PONIEDZIAŁEK

Blok nr 7 – od godz. 15.30

8

WTOREK

Blok nr 8

9

ŚRODA

Blok nr 9

10

CZWARTEK

Blok nr 10

11

PIĄTEK

Blok nr 11

12

SOBOTA

Blok nr 12 – od godz. 10.00

13

NIEDZIELA

DZIEŃ FATIMSKI

14

PONIEDZIAŁEK

Blok nr 13 - od godz. 15.30

15

WTOREK

Blok nr 14

16

ŚRODA

Blok nr 16

17

CZWARTEK

Blok nr 17

18

PIĄTEK

Blok nr 18

19

SOBOTA

Blok nr 19 – od godz. 10.00

20

NIEDZIELA

21

PONIEDZIAŁEK

Blok nr 22 – od godz. 15.30

22

WTOREK

Blok nr 23

23

ŚRODA

Blok nr 24

24

CZWARTEK

Blok nr 25 i Blok nr 26

25

PIĄTEK

Blok nr 27 - od godz. 10.00

26

SOBOTA

Kolęda dodatkowa

27

NIEDZIELA

Zakończenie kolędy
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