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II NIEDZIELA ADWENTU
UROCZYSTOŚD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Z Ewangelii Świętego Łukasza (Łk 1,26 – 38 )
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł:
„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.

Maryja Niepokalana przypomina nam, na czympolega nasze chrześcijaostwo. To
ciągłe mówienie swoim życiem „bądź wola Twoja” w pracy, w domu w szkole,
a także w czasie odpoczynku. Ona sama jest najprostszą ścieżką do spotkania
z Bogiem, nie tylko dla ludzi silnej wiary, ale przede wszystkim dla ludzi słabej wiary,
poszukujących, a może poplątanych w swoich życiowych wyborach. Najpełniej zaś
czcimy Niepokalanie Poczętą, starając się zawsze żyd w łasce uświęcającej i trwad
w bliskości Jezusa. Bo On jest naszą jedyną nadzieją, jest naszą drogą do domu Ojca.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 09.12.2019
7.00-brak intencji
18.00- Za † Adama Byczek w 1 r. ś., br. Krzysztofa, rodz. Krystynę i Bronisława, Marię i Ryszarda Unijewskich
- Za † Halinę Kin w 30 d. p. ś. (int. od koleżanek, pracownic żłobka)
WTOREK – 10.11.2019
7.00-brak intencji
18.00- Za † ojca Edmunda w r. ś., mamę Marię oraz †† z rodz.
- Za † męża Wojciecha Szczecioskiego w 19 r. ś., teściową z ok. im., †† z rodz. z o. s. i d. w c.
ŚRODA – 11.12.2019
7.00- Do B. O. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Barbary z ok. ur. i o bł. B. dzieci, wnuków i za † mamę Łucję
18.00- Za † mamę, teściową i babcię Klarę w 10 r. ś., o. Franciszka i Marię Zgraja
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Heleny z ok. 90 r. ur. i o bł. B. w rodz.
CZWARTEK – 12.11.2019
7.00-brak intencji
18.00- Za † Agnieszkę Poloczek, męża Pawła i †† z rodziny
- Za †† Karola i Witolda Chlebowicz w 3 r. ś., †† z rodz., pokr. i d. w c.
PIĄTEK – 13.12.2019 – DZIEO FATIMSKI – św. Łucji
7.00- Za † Mariana Kubosz, rodz. Helenę i Brunona Kubosz i d. w c.
9.00 - W int. osób chorych i starszych (z błog. lurdz.)
15.00-Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† Gertudę i Różę, Mariana, †† z rodz. i d. w c.
- Za † męża Konrada, rodz. z o. s., rodzeo. i †† z rodz. Smolarek
SOBOTA – 14.12.2019 – św. Jana od Krzyża
7.00-brak intencji
18.00- Za †† rodz. Antoninę i Franciszka, rodzeo., †† z rodziny Grygiel i Radwaoski
- Za † ojca, teścia i dziadka Władysława w 22 r. ś., jego †† rodz., teściów i d. w c.
III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.2019 – NIEDZIELA GAUDETE
7.00- Za † mamę Marię w r. ś., męża Józefa Chudy, †† z rodz. i d. w c.
8.30- Za † ojca Edmunda, matkę Annę, †† dziadków z o. s.
- Za †† rodz. Mieczysławę i Antoniego Jastrzębskich, brata Władysława w k. r. ś. i †† z rodz.
10.00- Za †† rodz. Marię i Antoniego, ciocię Celinę w k. r. ś., †† z rodz. Wiśniewskich i Paprockich
- Za † męża i ojca Rajnharda z ok. ur.
11.15- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 75 r. ur. i o bł. B. dla synów z rodzinami
- Za † Mariana Hamal, rodz. z o. s., c. Katarzynę, s. Anielę, br. Franciszka i Mariana, †† z rodz. z o. s.
15.00- Za †† rodz., teściów, Krzysztofa Opalę i d. w c.
- Za † Zdzisława Wypat, Janinę Karoo (int. od rodz. Pawlików)

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. II NIEDZIELA ADWENTU. Dzisiaj obchodzimy w Kościele uroczystośd Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny. To jedno z najstarszych świąt maryjnych. Chod dogmat o Niepokalanym
Poczęciu został ogłoszony w 1854r. prawda ta od wieków była obecna w Kościele.
O godz. 16.00 nabożeostwo adwentowe.
2. Druga Niedziela Adwentu jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Nasza pomoc dotrze do chrześcijan żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą
naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii. Przed kościołem zbiórka do puszek na
ten cel przeznaczona.
3. We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP Loretaoskiej
4. W piątek 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) i wieczorem Msza
święta (Roraty) o godz. 18.00 .
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Na wieczorną Mszę św. prosimy przynieśd świece, dzieci
przynoszą lampiony.
5. W sobotę 14 grudnia wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera.
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.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
Ze względu na odwiedziny chorych, w sobotę nie będzie spotkania formacyjnego dla
ministrantów i Dzieci Maryi.
Od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. W sobotę 14 grudnia w godz. od 10.00 do 14.00 w salkach Duszpasterstwa Akademickiego
Resurrexit w Opolu odbędzie się dzieo skupienia dla narzeczonych. Temat dnia: Wartość
człowieka i rodziny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
8. Serdecznie zapraszamy osoby samotne i starsze wiekiem, na wspólną Wieczerzę Wigilijną, która
odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz. 15.00 w stołówce Ośrodka Opieki Społecznej przy ul.
Kard. Wyszyoskiego 10. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
9. Nauka dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta Bożego Narodzenia
i w niedzielę po świętach odbędzie się w sobotę 21 grudnia o godz. 16.30 w kaplicy Bożego
Miłosierdzia.
10. Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece wigilijne,
kartki świąteczne, dewocjonalia i opłatki.
11. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału we Mszy św. Roratniej, która jest
najpiękniejszym przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Roratyw naszej parafii
odprawiane są codziennie: rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00.
12. 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 oraz za ofiary na ten cel
przeznaczone. Życzymy pięknej i dobrej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego na radosny czas
adwentowego czuwania.

___NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY___
Archanioł Gabriel zjawiając się u najświętszej
Dziewicy zwraca się do Niej: Raduj się Pełna Łaski
(Łk 1,28). Pełna Łaski to nowe imię, jakie boski
posłaniec nadaje Maryi. To imię wskazuje, że ona od
początku jest Pełna Łaski. Zapowiedziana już
w Księdze Rodzaju i u proroka Izajasza (7, 14), od
zawsze istnieje w zamyśle Boga, jak Mądrość (Prz 8).
Przygotowana i gotowa na przyjęcie Syna Bożego –
samą Łaskę.
Wiara w niepokalane poczęcie była w Kościele
żywa zawsze. Natomiast 8 grudnia 1854 r. papież
Pius IX ogłosił dogmat wiary, czyli uroczyście
zdefiniował prawdę o Niepokalanym Poczęciu:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej
chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i
przywileju
wszechmocnego
Boga,
mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została
zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez
Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania
wierzyć.
Od 1854 r. cześć dla Niepokalanej szybko się rozpowszechniła w Kościele,
szczególnie po objawieniach w Lourdes (1858). Tam Maryja wyjawiła Bernadecie
Soubirous swoje imię: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. W Polsce do rozkwitu
nabożeństwa do Niepokalanej bardzo przyczynił się o. Maksymilian Kolbe, założyciel
Niepokalanowa. Wcześniej, bo 16 października 1917 roku powstało Rycerstwo
Niepokalanej, które stało się prostą realizacją prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
według rozumienia Maksymiliana Marii Kolbego, wówczas franciszkańskiego kleryka.
W jego zamyśle Rycerstwo Niepokalanej stanowiło formę wcielenia maryjnego
dogmatu w praktykę życia codziennego. W 1933 roku o. Kolbe, podczas podróży
misyjnej, napisał w jednym ze swoich listów: Pragniemy do tego stopnia należeć do
Niepokalanej, by nie tylko nie pozostało w nas nic, co by nie było Jej, ale byśmy zostali
unicestwieni w Niej, przemienieni w Nią, przeistoczeni w Nią, aby tylko Ona pozostała.
– Byśmy tak bardzo byli Jej, jak Ona jest Boga (Pisma I, 655).

