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III NIEDZIELA ADWENTU
Z Ewangelii Świętego Mateusza (Mt 11, 2 - 11)
Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach
Chrystusa,
posłał
swoich
uczniów
z
zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjśd, czy też innego mamy oczekiwad? Jezus
im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to,
co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają
oczyszczeni, głusi słyszą, umarlizmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie.Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął
mówid do tłumów o Janie: Co wyszliście obejrzed na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na
wietrze? ale co wyszliście zobaczyd? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto
w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście?
Zobaczyd proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym,
o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłaoca przed Tobą, aby przygotował Ci
drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż
on.
Zwątpienie Jana wydaje się trochę niezrozumiałe. Jeszcze niedawno on sam
mówił do swoich uczniów: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Jan Chrzciciel prawdopodobnie inaczej sobie wyobrażał wszystko, co było związane
z misją Mesjasza. Być może zwątpienie nastąpiło, gdy usłyszał, że Jezus wysłał
dwunastu apostołów, aby egzorcyzmowali, uzdrawiali i umacniali ludzi w wierze. Ta
sama moc, która była w Jezusie, gościła teraz u dwunastu zwykłych mężczyzn. Inni
też mieli potęgę uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. Który zatem z nich był
prawdziwym Mesjaszem? Który z nich jest tym jedynym, posłanym? Niewykluczone,
że takie myśli zachwiały Janem. Nie bez znaczenia jest sytuacja uwięzienia. Dopiero w
więzieniu Janowi nasuwa się ważne pytanie: czy On jest tym, który miał przyjść, czy
też innego mamy oczekiwać?Dlatego wysyła uczniów z zapytaniem – i otrzymuje
stosowną odpowiedź:Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 16.12.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Piotra z ok. ur. i o bł. B, dary D. Św. dla jego żony, syna i rodz.
18.00 - Za † męża Edwarda Słowioskiego w k. r. ś., †† z rodz. Rupacz i Słowioski
- Za †† rodz. Adelajdę i Rajnholda Habura, teś. Karola Piechaczek, dziadków, o zdr. i bł. B. w rodz.
WTOREK – 17.12.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teodora o powrót do zdr. oraz za †† Alojzego i Helenę
Weis, siostrę Teresę, bratową Ingę, bratanicę Anetę, dziadków i †† z pokr. Locher i Weis
18.00 - Za † mamę Stanisławę w k. r. ś., ojca Mieczysława Kwaśny, teściów Jadwigę i Pawła, ††
z rodz. Kwaśny, Fiedosiej, Bartosiak, Piskorz, ciotkę Janinę Majewską
- Za † Renatę Szumską w 5 r. ś. i o zdr. dla wnuka Jarka z ok. ur.
ŚRODA – 18.12.2019
7.00 - Za † tragicznie Andrzeja Sosnowicz w 30 d. p. ś.
18.00- Za † Stanisławę Więckowską w k. r. ś., Bolesława i †† z rodziny
- Za † Edwardę Czarną i †† z rodz.
CZWARTEK – 19.12.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Za † o. Ryszarda, m. Lidię, br. Jerzego w k. r. ich ś., †† z rodz. Wyspiaoskich, Koszałkowskich, d. c.
- Za † żonę Danutę w 8 r. ś., syna Michałka, ojca Roberta, teściową Janinę, †† z rodz. z o. s.
PIĄTEK – 20.12.2019
7.00 - Za † męża Henryka Scholz w 2 r. ś., syna Antoniego, rodz. z obu str., br. Edmunda, s. Annę,
szwagrów Jana, Waltra i Bronisława, szwagierkę Różę i d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Stefana Kuśma w 30 d. p. ś. i z ok. ur.
- Za † Ryszarda Żmudź w 30 d. p. ś. i †† rodzic. z o. s.
SOBOTA – 21.12.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † męża Edwarda, †† z rodz., pokr. i d. w c.
- Za †† rodz. Joannę i Jana Furmanowskich, siostrę Teresę i szwagra Henryka Kuczyoskich,
teściów Elżbietę i Jana Spyra i o bł. B. w rodz.
IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jadwigi z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodz.
10.00 - Za † żonę Małgorzatę Małycha w 1 r. ś.
11.15 - Za † babcię Józefę w k. r. ś., mamę Walerię z ok. ur., ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię
Wandę, †† z rodzin Białkowskich i Skórów
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bartosza z ok. 30 r. ur. i o bł. B. w rodz.
12.15-CHRZEST: Tymoteusz Jarosław Gaik, Julia Lena Kaczorek,
15.00 - Za † brata Zygmunta w k. r. ś., rodz. Janinę i Dominika Sobczak, teściów Kazimierę i Jana
Partyka, dziadków z o. s. i o bł. B. w rodz.
- Za †† Adama i Janinę Pietrzyk, brata Jana i Bogdana oraz Tadeusza Stefaniak

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
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. Zachęcamy do udziału w roratach: w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00. Dorośli przynoszą
świece a dzieci lampiony.
3. W trzecim tygodniu Adwentu przypadająkwartalne 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 czwartek 19 grudnia o godz. 15.00, 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 tym tygodniu przybędzie do
naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju, niech zapłonie na każdym wigilijnym stole.

6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie organizacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi przed
świętami Bożego Narodzenia i przygotowanie do rozpoczęcia odwiedzin duszpasterskich.
7. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
8. Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza osoby żyjące w związkach
niesakramentalnych na tradycyjne nabożeostwo adwentowe ze Słowem Bożym, które
odbędzie się w 4. Niedzielę Adwentu 22 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze
opolskiej.
9. Okazja do spowiedzi przedświątecznej jest codziennie: rano od 6.30 do 7.30 i wieczorem
od 17.00 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.
10.Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiad w najbliższym tygodniu - do piątku
włącznie, tj. do 20 grudnia.
11.Odwiedziny duszpasterskie rodzin rozpoczną się 28 grudnia 2019 r. W tym roku
odwiedzimy mieszkaoców poszczególnych ulic. Od przyszłej niedzieli plan kolędy
będzie zamieszczony w gablotce parafialnej a także na stronie internetowej parafii.
12.Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie za ofiarowane dary dla osób
potrzebujących pomocy. Zespołowi CARITAS dziękujemy za przygotowane paczki
świąteczne dla chorych i dla rodzin ubogich.
13.W sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece wigilijne, dewocjonalia
i opłatki.
14.Składamy serdeczne Bóg zapład 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 ubezpieczeniem obiektów sakralnych. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa
Bożego na radosny czas adwentu.

___PROSTUJCIE DROGĘ PANU…___
Proroctwa Starego Testamentu wskazują, że tylko
Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedyną szansą ocalenia
świata. Czy ja rzeczywiście w to wierzę?
Cuda, które u jednych budziły podziw, były przecież dla
innych zgorszeniem. Te cuda określały osobę Jezusa
i świadczyły, że czasy mesjaoskie już nadeszły.
Jaka więc powinna byd nasza postawa? Każdy z nas
może byd na swój sposób dla innych Janem Chrzcicielem.
Rodzice dla dzieci, nauczyciele dla wychowanków,
dziennikarze dla czytelników. Często próbujemy szukad
innych niż Jezus wybawicieli. Szukamy wypełnienia
własnych proroctw, sięgając po horoskopy w poczytnych magazynach ilustrowanych,
korzystamy ze "współczesnych" proroków, za których uważamy wróżki, astrologów.
Karty tarota, wahadełka, ustawienia gwiazd i innych ciał niebieskich mają nam zapewnid
znajomośd przyszłości? Są to szklane radości, które błyszczą przez moment, ale niosą ze
sobą udrękę. I zapominamy, kto tak naprawdę jest tym, który pomaga nam rozwiązywad
życiowe problemy, obdarza nas wolnością i radością życia. Jakże więc łatwo przychodzi
nam wzmacniad się prostymi receptami osiągnięcia szybkiego sukcesu. I tak, z jednej
strony dajemy Panu Bogu świeczkę, z drugiej zaś diabłu ogarek.
Są ludzie, którzy sami zasypali sobie drogę Adwentu, albo wykopali przepaśd
między sobą a Bogiem, albo też zeszli z tej drogi na bezdroża. Teraz jest stosowny czas,
aby usunąd na swojej drodze do Boga istniejące przeszkody. Trzeba tylko zdobyd się na
wysiłek i silną wolę.Przygotowujemy się do pamiątki Jego pierwszego przyjścia na świat
jako Boga-Człowieka.
Prostujmy zatem drogi naszego codziennego życia, zasypując przepaści egoizmu,
niechęci i nienawiści do innych, zaniedbao w małżeostwie i rodzinie. Głośmy Ewangelię,
radosne orędzie dobrej nowiny o zbawieniu. Promieniujmy dobrym przykładem
chrześcijaoskiego życia, byśmy byli – jak św. Jan Chrzciciel i inni prorocy – żywymi
znakami obecności Boga w świecie.

