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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Z Ewangelii Świętego Jana( J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o
światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale
z Boga się narodzili.A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 06.01.2020 – UROCZYSTOŚD OBJAWIENIA PAOSKIEGO
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej int. z podz. za otrz. łaski z prośbą o bł. B. w n. roku
8.30 - Za † o. Antoniego Wiszniewskiego w 36 r. ś., m. Marię, teś. i m. Zofię Matyja, dziadk. z o. s.,
†† z rodz. Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek i d. w c.
- Za † Zofię Krasuo w 2 r. ś., m. Alfreda, †† z rodz., pokr. i d. w c.
10.00 - Za † m. i o. Gerharda Nierle w k. r. ś., †† z pokr.
- Za † babc. Łucję Kansy, dziadków Reginę i Pawła Opiołka i †† z rodz.
11.15 - Za †† Krystynę, Halinę, Stanisławę, †† rodz., teś., krewn. z o. s.
- Za † s. Danutę w 30 d. p. ś.
15.00 - Za † Józefa Pochopieo w 10 r. ś., †† z rodz. i pokr.
- Do B. Op. p. w. MBNP w int. Anny i Mirosławy z ok. ur., za żyj. i †† z rodz. Angielskich,
Sienkiewiczów, Plazów i Kostrzewa
WTOREK – 07.01.2020
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † m. Jerzego Makochon w 2 r. ś.
- Za † s. Marię Czadia w 30 d. p. ś.
ŚRODA – 08.01.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o zdr. i bł. B. dla dzieci
18.00 - Za † m. Zofię Miler w 1 r. ś. i o. Henryka
- Za †† rodz. Wandę i Franciszka Łukaszek, †† z rodz. i d. w c.
CZWARTEK – 09.01.2020
7.00 - brak int.
18.00 - Za †† rodz. Mariana i Kazimierę Mirosławskich w k. r. ś., chrześ. Tomasza Molendę, dziadk.
z o. s. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. m. Wacława o zdr. i potrz. łas.
PIĄTEK – 10.01.2019
7.00 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefy i Józefa Skałeckich
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † Bronisława Jakubczyka, Jana i Józefę Kuleszewicz
- Za † ż. i m. Teresę Kozarzewską w 2 r. ś.
SOBOTA – 11.01.2020
7.00 -brak int.
18.00 - Za † m. Richarda w 10 r. ś., rodz. z o. s., siostrę, br., †† z pokr. i d. w c.
- Za † m. Władysława w 4 r. ś., rodz., teś., †† z rodz. z o. s.
NIEDZIELA CHRZTU PAOSKIEGO – 12.01.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MBNP w int. Józefa z ok. 80 r. ur., o zdr. i bł. B. w rodz.
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Józefa w int. Stanisława z ok. 70 r. ur., c. Krystyny z ok. 38 r.
ur., wnuczki Julii z ok. 18 r. ur. i o bł. B. w rodz.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Laury z ok. 18 rocz. ur. oraz o bł. B. w rodz.
10.00 - W intencji rocznych dzieci:
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
11.15 - Za †† rodz., s. Marię †† braci
- Za † Katarzynę Broniewicz w 10 r. ś., o. Karola, †† rodz. z o. s. i †† z pokr.
15.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od siostry Zofii)
- Za † m. Czesławę, o. Piotra, bratowe: Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta Bordun, ††
z rodz. Ułanowicz, Ropelewskich i d. w c.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. W drugą Niedzielę po Narodzeniu Paoskim Kościół przypomina nam prawdę, że
Słowo Boga jest wieczne. Przekazywane przez proroków przygotowywało świat na
narodziny Jezusa Chrystusa. To Słowo pozostawione na kartach Biblii ma byd dla nas
drogowskazem pokazującym najlepszą drogę przez życie.
Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy serdecznie do wspólnego śpiewania kolęd.
2. W poniedziałek (6 stycznia) obchodzimy uroczystośd Objawienia Paoskiego zwaną
także Świętem Trzech Króli. Pan Jezus objawia się przedstawicielom świata pogaoskiego
i ukazuje się im jako Bóg i człowiek.
Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00. Po każdej Mszy św.
będzie poświęcenie wody, kadzidła, kredy. Prosimy przygotowad naczynie z wodą do
poświęcenia. W każdej rodzinie katolickiej winna byd przechowywana woda święcona.
Kolekta przeznaczona jest na Misje święte i na pomoc polskim misjonarzom.
3. W uroczystośd Objawienia Paoskiego zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli,
który przemaszeruje ulicami Strzelec Opolskich. Rozpoczęcie o godz. 14.30 na placu
przed kościołem parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego, zakooczenie przed
Ratuszem Miejskim.
4. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na nabożeostwo
eucharystyczne w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
5. W sobotę od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
6.W niedzielę 12 stycznia przypada Niedziela Chrztu Paoskiego.
O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
7.W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu Zjazd Rodzin
Adopcyjnych.
8.Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin w tym roku odwiedzamy mieszkaoców
poszczególnych ulic, szczegółowy plan odwiedzin jest na tablicy ogłoszeo oraz na stronie
internetowej parafii. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na
renowację i złocenie tabernakulum. W ten sposób chcemy upamiętnid w naszej parafii
rozpoczęty w Kościele Rok Eucharystyczny.
9.Informujemy Parafian, że w czasie trwania kolędy tj. przez cały miesiąc styczeo,
kancelaria parafialna będzie czynna rano bez zmian, natomiast wieczorem tylko we
wtorek i czwartek od godz. 19.00 do 19.30.
10. Dziękujemy wszystkim parafianom za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty
zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Dziękujemy za wszelkie ofiarowane
dobro i okazywaną życzliwośd podczas odwiedzin duszpasterskich.
Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieostwo Boże.
Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.

____ KIM BYLI MĘDRCY ZE WSCHODU? _____
Wokół nich powstało wiele historii i legend, które często
niewiele mają wspólnego z prawdą historyczną i biblijną.
Warto więc może dziś zapytad, w jaki sposób historia
ubogacana Tradycją sprawiła, że z podziwem i czcią
patrzymy dziś na Kacpra, Melchiora i Baltazara. Co możemy
powiedzied o Mędrcach ze Wschodu? Św. Mateusz dla
określenia niezwykłych gości używa greckiego słowa „magoi” (magowie). W starożytności słowo
„mag” nie oznaczało czarnoksiężnika zajmującego się zakazanymi przez Kościół praktykami.
Magowie byli ludźmi gruntownie wykształconymi. Posiadali rozległą wiedzę, mieli wpływ na życie
polityczne, społeczne i religijne kraju jako doradcy władców. Zajmowali się wyjaśnianiem zjawisk
przyrody, rozumieli powstawanie zjawisk astronomicznych, zgłębiali astrologię. Późniejsza tradycja
słusznie więc nadaje im miano Mędrców. Pierwszy raz przybyszów ze Wschodu nazwano królami
w VI w. Dopiero średniowieczna tradycja nazwała ich: Kacper, Melchior i Baltazar. Ewangelista nie
podaje liczby Mędrców. Uważne studiowanie starożytnych malowideł również nie daje
precyzyjnej odpowiedzi. Ponieważ Ewangelia mówi o trzech darach przekazanych Dzieciątku przez
wędrowców ze Wschodu, utrwaliło się przekonanie, że Mędrców również było trzech. Św.
Mateusz nazywa krainę Magów Wschodem. W czasach Chrystusa Wschodem określano obszar
obejmujący Persję, Arabię i Babilonię, czyli tereny położone na wschód od rzeki Jordan. Obecnie
na terenie dawnej Persji istnieje paostwo Iran, a ruiny cywilizacji Babilonu znajdują się w granicach
Iraku.
Co spowodowało, że Mędrcy podjęli trud tak dalekiej wędrówki? Według wierzeo z tamtego
okresu, pojawienie się nowej gwiazdy na niebie było zwiastunem narodzin kogoś wielkiego.
Podążając za znakiem na niebie, Magowie musieli przebyd drogę około tysiąca kilometrów. Ich
podróż trwała zapewne kilka miesięcy. Istnieje przypuszczenie, że mogli znad przepowiednie
proroka Micheasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie
wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu…”.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi
na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na
drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczad imiona Mędrców lub też mogą byd
pierwszymi literami łacioskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po
łacinie: Christus Mansionem Benedicat. W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie,
świat pogaoski, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich
przedstawicielach przychodzi z kraoców świata złożyd Mu pokłon. Uniwersalnośd
zbawienia akcentuje także sama nazwa święta – Objawienie Paoskie.

