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NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Z Ewangelii Świętego Mateusza (Mt 2, 13-15. 19-2
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie
i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam,
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam
pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan
powiedział przez Proroka: «z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we
śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już
umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia».
On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz
gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał
się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei.
Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo
Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».
Dzisiaj Kościół stawia nam Świętą Rodzinę za wzór życia każdej rodziny
chrześcijańskiej. Święty Józef, człowiek sprawiedliwy, uczciwy i rzetelny, mimo
strachu przed prawem stał się ziemskim ojcem Syna Bożego. Oczywistym
przecież jest, że to Bóg Ojciec za sprawą Ducha Świętego spowodował,
że Maryja Panna stała się brzemienną, że porodziła Syna Bożego,
odpowiadając Bogu – Niech się stanie Twoja wola. Dzisiaj, w dniu Święta
Świętej Rodziny, pamiętajmy o Jej Macierzyństwie. Niech Maryja będzie dla nas
wzorem budzącym nadzieję, że można Ją naśladować w codziennym życiu.
Prośmy o to w modlitwie, prośmy też, aby Jezus, Maryja i Józef błogosławili i
chronili nasze rodziny, wszystkie rodziny na świecie, aby panowały w nich
spokój i radość, sprawiedliwość i miłość, a przede wszystkim pokój, który
Chrystus przychodząc na świat przyniósł w darze nam wszystkim, całej
ludzkości. Z tą nadzieją wkroczmy w Nowy Rok.

Boże, Ojcze wszystkich, Ty, który dałeś nam Świętą Rodzinę z Nazaretu jako
wzór życia, spraw, abyśmy złączeni węzłem miłości jaśnieli w naszych domach
tymi samymi cnotami i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 30.12.2019
7.00 - Za † o. Antoniego w k. r.ś., †† dziadków z o. s. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Sylwii z ok. kol. r. ur., o bł. B. dla dzieci, wnuków i całej rodz.
18.00 - Za † mamę Józefę w k. r. ś., o. Adama, s. Leokadię w 3 r. ś., br. Zdzisława, szw. Zenona
i Henryka i d. w c.
- Za † m. Janinę Łanowy w k. r. ś., o. Jana, †† dziadków z o. s., †† z rodz. Adukis, Łanowy i d. c.
WTOREK – 31.12.2019
7.00 - Do B. Op i MB Fatim. o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji.
16.30 - ZAKOOCZENIE ROKU PAOSKIEGO 2019
ŚRODA – 01.01.2020 – UROCZYSTOŚD ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
7.00 - Za † ojca Wilhelma w k. r. ś., †† dziadków
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Adeli z ok. 60 r. ur.
10.00 - Za † Marcina Stajno w 5 r. ś.
11.15 - Za † Lidię Goś – Grinert z ok. ur.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana z ok. 75 r. chrztu św.
15.00 - Za †† rodz. Elfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, Anielę Witek, Pawełka
Sztobryn, †† z rodz. Firlus, Pordzik, Witek i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. męża o zdr. i potrz. łaski
16.00 - Nabożeostwo o pokój
CZWARTEK – 02.01.2020 – św. Bazylego Wielk. i Grzegorza z Nazjanzu – Pierw. Czw. Mies.
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie zakonne i misyjne
18.00 - Za † mamę Gertrudę z ok. ur., †† z rodz. pokr.
- Za † męż. iojca Józefa Pietralczyk w 4 r. ś., †† rodz., teś. i dziadków z o. s.
PIĄTEK – 03.01.2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † Agatkę Tarasiuk, †† z rodz. i d. w c.
- Za † męża Jana Czaus, rodz., teś., s. Marię, br. Czesława, synowe Urszulę, Alinę, †† z r. z o. s.
SOBOTA – 04.01.2020 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Za † Małgorzatę w k. r. ś., †† z rodz. i d. w c.
- Za † m. Leszka Szablewskiego, †† z rodz.
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAOSKIM – 05.01.2020
7.00 - Za † o. Jana z ok. ur., jego †† rodz., rodzeo. i d. w c.
8.30 - Za † Jadwigę Porada z ok. ur., †† z rodz. Porada i Lerch
- Za †† rodz. Annę i Józefa Jabłooskich, dziadków Marię i Pawła Zakrzewskich, teś. Gertrudę
i Augustyna Muszkiet, szw. Krystiana i o bł. B. dla wnuków i rodziny
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. s. Dawida z ok. 11 r. ur.
- Za †† rodz. i teś. Janinę i Franciszka Zwiech i †† z rodz.
11.15 - Za † m. Gertrudę Szefer w 1 r. ś.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisława z ok. 60 r. ur.
12.15 - CHRZEST: Aleksandra Sylwia Jagusz, Maja Prażmowska,
15.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od sąsiadki Łebkowej z rodziną)
- Za † m. i o. Edwarda w 5 r. ś., rodz. Annę i Piotra Krawczyk, Weronikę i Józefa Kudma,
†† z rodz. i pokr.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu.
Świętej Rodzinie zawierzamy nasze rodziny prosząc o umocnienie w nich daru miłości i pokoju.
O godz. 16.00 nabożeostwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
2. We wtorek wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. W ostatni dzieo roku kalendarzowego
pragniemy podziękowad Panu Bogu za wszelkie owoce dobra, które stały się naszym udziałem
dzięki Bożej łasce oraz ludzkiej dobroci i życzliwości.
Uroczysta Msza św. na zakooczenie roku o godz. 16.30
3. W środę, w pierwszy dzieo Nowego Roku, obchodzimy uroczystośd Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. W tym dniu przypada także Światowy Dzieo Modlitwy o Pokój.
O godz. 16.00 nabożeostwo noworoczne i modlitwy o pokój.
4. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 17.30 różaniec za kapłanów i o nowe powołania (prowadzą Margaretki).
Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzieo Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św. za
dobroczyoców parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja do godz.17.45.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 6.30 różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Żywego Różaoca
i czcicieli Matki Bożej z rozważaniem tajemnicy różaocowej.
W sobotę od godz. 17.00 - 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W sobotę nie będzie odwiedzin chorych ze względu na trwającą kolędę.
7. Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, który w poniedziałek 6 stycznia
przemaszeruje ulicami Strzelec Opolskich. Rozpoczęcie Orszaku o godz. 14.30 przed kościołem
Podwyższenia Krzyża św., zakooczenie przed Ratuszem Miejskim.
8. W tym tygodniu rozpoczęły się w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie rodzin, w tym
roku odwiedzamy mieszkaoców poszczególnych ulic, szczegółowy plan odwiedzin jest na
tablicy ogłoszeo oraz na stronie internetowej parafii.
W czasie tegorocznej kolędy zbierane będą dobrowolne ofiary przeznaczone na renowację
i złocenie tabernakulum. W ten sposób chcemy upamiętnid w naszej parafii rozpoczęty
w Kościele Rok Eucharystyczny, wstępne prace zaplanowane są na kwiecieo.
9. W czasie trwania kolędy (przez cały miesiąc styczeo) kancelaria parafialna będzie czynna
rano bez zmian, natomiast wieczorem po Mszy św. tylko we wtorek i czwartek.
10. Wszystkim parafianom i gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapład za złożone ofiary,
za okazywaną życzliwośd, dobrod serca, za ofiarną pomoc i modlitwę. Niech Boże Dziecię, które
ze swoim darem miłości i pokoju przyszło do wszystkich ludzi dobrej woli, błogosławi Wam i
Waszym rodzinom.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA
C+M+B+2020
CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
(CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI)
DRODZY PARAFIANIE!
Pan Jezus powiedział kiedyś do Apostołów: Kto Was
przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40). Polecił im również:
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój
temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju,
wasz pokój spocznie na nim (Łk 10,5-6). Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską
jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi
Kościoła Domowego to jest rodziny z Kościołem parafialnym, a tym samym
diecezjalnym i powszechnym.
Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym
sanktuarium. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje
w niej duch chrześcijaoski, im głębsza jest religijnośd, tym głębiej przeżywa
spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła. Uczyomy wszystko, aby atmosfera tego
spotkania była podniosła i serdeczna.
W czasie tegorocznej kolędy zbierane będą dobrowolne ofiary przeznaczone
na renowację i złocenie tabernakulum. W ten sposób chcemy upamiętnid w
parafii rozpoczęty w całym Kościele Rok Eucharystyczny. Wstępne prace
zaplanowane są na kwiecieo. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne i
gorące „Bóg zapład”.
Dziękujemy także wszystkim Parafianom zaangażowanym w życie naszej
wspólnoty , zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Parafia najlepiej
ukazuje swoją tożsamośd podczas niedzielnej Eucharystii. To obecnośd na
niedzielnej Mszy świętej jest sprawdzianem naszej wiary.
Życzymy aby pokój, który przynosi Jezus, wypełnił Wasze serca i Wasze rodziny.
Niech spotkanie z Nim napełni Was nowym życiem, pełnym radości, miłości
i błogosławieostwa. Oby nadchodzący Nowy Rok 2020 był czasem
błogosławieostwa i szczególnej obecności Boga w życiu każdego z Was.

