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IV NIEDZIELA ADWENTU
Ewangelia według świętego Łukasza (Łk.1,39 – 45)
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Maryja doświadczyła szczególnego wybrania ze strony Boga. Bycie matką Syna
Bożego to największy przywilej, jaki mógł otrzymać ktokolwiek na ziemi. Łaska ta
nie wbiła Maryi w pychę. Pozostała Ona nadal dziewczyną z Nazaretu, gotową nieść
pomoc swojej krewnej Elżbiecie. Przez całe ziemskie życie towarzyszyła dyskretnie
Jezusowi i apostołom, nigdy nie uzurpując sobie prawa do jakiegoś szczególnego
traktowania. Wpatrując się w przykład Maryi, warto zadać sobie pytanie, czy łaski i
przywileje, jakie otrzymuję, nie wbijają mnie w pychę. Jeśli jakikolwiek dar duchowy
albo funkcja miałby być dla mnie powodem do wynoszenia się nad innych, to lepiej
go nie przyjmować.
MARYJO, TO DZIĘKI TOBIE PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ ZBAWICIEL ŚWIATA. TY
UCZYSZ MNIE POSTAWY POKORY I NIEWYNOSZENIA SIĘ NAD INNYCH. PROSZĘ,
PROWADŹ MNIE DO TWOJEGO SYNA TAKĄ WŁAŚNIE DROGĄ.

MARANA THA, PRZYJDŹ JEZU PANIE

PORZĄDEK MSZY

ŚW.

24 – 30.12.2018

PONIEDZIAŁEK – 24.12.2018
7.00 - Za † Andrzeja Chwiłowicz, jego rodzic. Sabinę i Józefa, dziadków z obu str., †† z rodziny
Chwiłowicz i Przybyłek
- Za †† rodzic. Czesławę i Kazimierza, dziadków z obu str., Stefana Cichoo i jego rodzic.,
†† z rodziny Rok, Gajek, Cichoo, Faryan i Lech
16.00- PASTERKA DLA DZIECI
24.00- PASTERKA DLA DOROSŁYCH
WTOREK – 25.12.2018 – UROCZYSTOŚD NARODZENIA PAOSKIEGO
7.00 - Za † Józefa Papierz w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bolesława z ok. 70r. ur. oraz o bł. B. dla córek z rodzinami
8.30 - Za †† rodzic. Antoniego i Marię Wiszniewskich, teściową i matkę Zofię Matyja, ciocię Celinę
Paprocką, dziadków z obu str., †† z rodzin Paprocki, Wiszniewski, Matyja, Cieniawa,
Wszołek i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Haliny i Jerzego z ok. 45 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci i ich rodzin
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Sylwii z ok. 55 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Romanę Stadnik w 3 r. śm., jej †† rodzic., teściów oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. oraz o Dary Ducha Św. w int. Dominika z ok. 18 r. ur. z prośbą
o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i wybór drogi życiowej
11.15 - Za † mamę Felicję w kol. r. śm., ojca Józefa, męża Antoniego, rodzeostwo Marka, Marię,
Zdzisława, ciocię Dominikę, †† z rodziny i pokrew. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † babcię Emilię, dziadka Stefana, ojca Joachima, teściową Jadwigę, ich †† rodzic.,
†† z pokrew. i d. w c.
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii i Zbigniewa z ok. 45 r. śl.
16.00- Nabożeostwo Bożonarodzeniowe
ŚRODA – 26.12.2018 – św. Szczepana
7.00 - Za † Romana Kamioskiego
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Anioła Stróża w int. Leona oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Gabrieli i Bogusława z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Za † mamę Klarę w kol. r. śm., †† z rodz. Krzyk, Malinowskich, Botorek, Waloszek, Dryś,
Swaczyna i Niemiec
11.15- DO B.OP. PRZEZ WST. ŚW. SZCZEPANA W INT. MĘŻCZYZN, OJCÓW I MŁODZIEOCÓW
15.00 - Za † mamę Teresę Wieczorek z ok. ur., ojca Zygfryda i †† z rodziny.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy i Piotra z ok. 48 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci
i wnuków oraz dla Kamili w dniu urodzin
CZWARTEK – 27.12.2018 – św. Jana Apost. i Ewang.
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (int. od Krystyny i Stanisława Jasnos)
18.00- Za † Emila i †† z rodziny
- Za † Marię Chudy (od sąsiadów z klatki)
PIĄTEK – 28.12.2018 – Świętych Młodzianków
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Jacka z ok. urodzin
10.00- Do B.Op. p. w. św. Młodzianków, męczenników w int. wszystkich dzieci (z błog. dzieci)
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † mamę Urszulę w kol. r. śm. i d. w. c.
- Za † mamę Petronelę Hałupka w 2 r. śm., siostrę Krystynę, †† z rodziny i d. w c.
SOBOTA – 29.12.2018

7.00 - Za † brata Andrzeja w 30 dniu po śm.
18.00 - Za † męża Rudolfa Szopa w 2 r. śm., rodzic. Marię i Józefa Piela, brata Jana, szwagra Józefa,
†† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Stanisławy i jej męża Zbigniewa, dla wnuczki Rozalii
i jej męża Arkadiusza, Agnieszkę i Karinę, wnuków i prawnuków
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisława i Bronisławy z ok. 25 r. śl. oraz o bł. B.
w rodzinie
NIEDZIELA – 30.12.2018 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
7.00 - Za † ojca Antoniego w kol. r. śm., †† dziadków z obu str. i d. w c.
8.30 - Za † mamę Leokadię w 2 r. śm., ojca Zenona i brata Jerzego
- Za † dziadka Tadeusza w kol. r. śm., †† z rodzin Kulig, Wiśniewski, Paprocki
10.00 - Za † syna Patryka Bartosik w kol rocz. urodzin
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Martyny z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Za † mamę Janinę Łanowy w kol. r. śm., ojca Jana, dziadków z obu str., †† z rodzin Adukis,
Łanowy i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bożeny i Zbigniewa z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
15.00 - Za † męża Macieja Napierałę w 5 r. śm., †† rodzic. i rodzeostwo i d. w c.
16.00- Nabożeostwo kolędowe - wieczór kolęd

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 – 30.12.2018
1. IV Niedziela Adwentu kooczy tegoroczny Adwent. Kościółzwraca uwagę na bliskośd świąt
Bożego Narodzenia, które mają byd osobistym spotkaniem z Chrystusem.
Dzisiaj od godz. 16.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu jako duchowe przygotowanie parafii
do świąt Bożego Narodzenia, w tym czasie będzie spowiedź święta.
2. W poniedziałek (w dzieo wigilijny) spowiedź św. będzie tylko rano - od godz. 6.30 do 11.00.
Popołudniu spowiedzi w naszej parafii już nie będzie.
3. W poniedziałek (24 grudnia) – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Zachęcamy do
chrześcijaoskiego przeżycia Wieczoru Wigilijnego oraz pielęgnowania pięknych zwyczajów
wigilijnych: wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu PanaJezusa,
łamania się opłatkiem i składania sobie życzeo oraz wspólnego śpiewu kolęd.
W dzieo wigilijny zachowujemy post od pokarmów mięsnych.
O godz. 16.00 - PASTERKA DLA DZIECI
O godz. 24.00 - PASTERKA ZA PARAFIAN I GOŚCI
Kolekta z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia
4. We wtorek (25 grudnia) UROCZYSTOŚD BOŻEGO NARODZENIA
Kolekta specjalna, świąteczna przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z
remontemobiektów sakralnych i odnowieniem ścian na chórze i klatkach schodowych naszego
kościoła.
O godz. 16.00 nabożeostwo kolędowe, zapraszamy do wspólnego kolędowania
5. W środę (26 grudnia) II DZIEO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. Porządek Mszy św. świąteczny.
W tym dniu obchodzimy Święto św. Szczepana Męczennika, patrona mężczyzn i młodzieoców.
O godz. 11.15 Msza św. w intencji wszystkich mężów, ojców i młodzieoców.
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.
6. W czwartek (27 grudnia) Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.
W tym dniu po Mszy św. rano i wieczorem będzie błogosławieostwo wina ku czci św. Jana.

7. W piątek (28 grudnia) Święto Świętych Młodzianków Męczenników.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za dzieci, aby wzrastały w łasce i Bożej miłości.
O godz. 10.00 uroczysta Msza św. ku czci św. Młodzianków w int. wszystkich dzieci.
Po Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieostwo dla dzieci i niemowląt.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
8. W piątek w Święto św. Młodzianków, Biskup Opolski zaprasza pracujących na co dzieo za
granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Jemielnicy. O godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
9. W piątek rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie rodzin. W tym roku odwiedzamy
mieszkaoców Osiedla Piastów Śląskich. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są
na renowację tabernakulum. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii oraz
wywieszony na tablicy ogłoszeo. W czasie odwiedzin kolędowych księżom towarzyszyd będą
ministranci, którzy do puszki zbierad będą ofiary na potrzeby swojej wspólnoty i na misje. Już dziś
za okazaną im życzliwośd dziękujemy z całego serca.
10.W sobotę od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
11. W niedzielę (30 grudnia) Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
12. W naszym kościele jest już Betlejemskie Światło Pokoju, niech zapłonie ono także
w naszych domach na świątecznym, wigilijnym stole.
13.Zapraszamy do udziału w pielgrzymceparafialnej do Ziemi Świętej, która odbędzie się
w dniach od 21 – 28 czerwca 2019 (8 dni). Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem 3.800 zł, wpisowe 500
złotych, zapisy w kancelarii.
14. Dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone dzisiaj ofiary, które
przeznaczone są na ogrzewanie obiektów sakralnych. Dziękujemy także za okazywaną życzliwośd,
ofiarną pomoc i dar modlitwy. Wszystkim paniom składamy podziękowanie za pomoc przy
sprzątaniu naszego kościoła i panom za ofiarną pomoc przy stawianiu stajenki betlejemskiej.
Niech Boże Dziecię, które do nas przychodzi, napełnia Wasze serca darem miłości i pokoju.

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