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II NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii ŚwiętegoJana(J 1,29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa
i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem:
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcid
wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja
Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
„Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest
Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym».
__________________________________________

Św. Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu, woła do wszystkich, którzy
oczekują Mesjasza: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Mamy więc robić to, co możliwe, aby
porzucić marazm, bierność i samowystarczalność. Wszystko po to, aby spotkać
się z przychodzącym Jezusem, nie przespać czasu Jego przyjścia.
Wielu ludzi odczytuje wezwanie do nawrócenia dopiero w trudnych
i bolesnych momentach swojego życia, jak choroba czy śmierć najbliższych.
Jednak Bóg nawet z trudnej po ludzku sytuacji może wyprowadzić duchowe
dobro. Trwa to tym dłużej, im dłużej człowiek próbuje o własnych siłach
pokonywać życiowe trudności.
Jeśli chcesz przygotować drogę Panu, musisz prawdziwie uwierzyć w Bożą
moc! A prawdziwie uwierzyć, to powierzyć siebie Bogu wraz ze wszystkim, co
stanowi twoją codzienność w której żyjesz i pracujesz. Jeśli chcesz autentycznie
żyć wiarą musisz każdego dnia scalać prawdziwą wiarę w Chrystusa ze swoim
życiem.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH___________
PONIEDZIAŁEK – 20.01.2020
7.00 - Za † m. Katarzynę Gawlik, o. Antoniego, zięc. Józefa Klyszcz, †† z pokr., dziadków i d.c.
11.00- Pogrzeb śp. Teresa Wolny
18.00- Za † mamę Janinę w k. r. ś. i †† z rodz.
- Za † o. Józefa i teś. Józefa w kol. r. ur., †† z pokr. z o. s. i o bł. B. w rodz.
WTOREK – 21.01.2020 – św. Agnieszki
7.00 -Do B.Op.p. w. MB Fat. w int. za Babcie i Dziadków w dniu ich święta (z błog.)
18.00- Za †† dziadków Annę i Augustyna, †† z rodz. Bienia, Smolarek i Krok
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Janiny i Witolda z ok. 40 r. śl. i o bł. B. w rodz.
ŚRODA – 22.01.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jerzego, Katarzyny i Franciszka z ok. ur. i Jerzego i Cecylii
z ok. k. r. śl.
18.00- Do B. Op. p. w. MBNP i św. o. Pio o łaskę zdr. dla Barbary
-Za † m. Eugenię Jarmarek, o. Franciszka, br. Zbigniewa, †† dziadków z o. s. i †† z rodz.
CZWARTEK – 23.01.2020
7.00 - Za † mamę Walerię w 8 r. ś., t. Jana, br. Bogumiła, c. Wandę, †† z rodz. Białkowskich,
Skórów i d. w c.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Kazimierza Posturzyoskiego w k. r. u. i o bł. B. w rodz.
- Za † matkę Krystynę w k. r. ś., dziadków z o. s., †† z rodz. i d. w c.
PIĄTEK – 24.01.2020 – św. Franciszka Salezego
7.00 -Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża, ojca i dziadka Ernesta z ok. 80 r. ur.
- Za † o. Jerzego, br. Norberta, †† z rodz. Sładek, Widera i d. w c.
SOBOTA – 25.01.2020 – Nawrócenie św. Pawła
7.00 - Za † Henryka Bączek (int. od brata Krzysztofa z rodz.)
18.00- Za † m. Józefa, s. Jana w k. r. ś. i d. w c.
- Za † o. Andrzeja Kos w k. r. ś., m. Stanisławę, braci, siostry i bratanków
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2020
7.00 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ryszarda Łoboda z ok. 70 r. ur.
8.30 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ryszarda i Małgorzaty oraz dzieci i wnuków
- Za † Stanisława Grędusz w k. r. ś., m. Katarzynę, s. Lidię, †† z rodz. Grędusz i Hajda
10.00- Za † Michała Jankowskiego (int. od siostry Alicji z rodz.)
- Za † Czesławę Cichoo w 7 r. ś.
11.15- Za †† rodz. Szymona i Helenę Zielioskich, s. Natalię i Stefanię, szw. Józefa, dziadków z o.
s., †† z rodz. i pokr.
- Za †† rodz. Marię i Tadeusza Korchut i †† z rodz.
12.15-CHRZEST: Emilia Marta Marek,
15.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. o bł. B. i zdr. w rodz. oraz w int. rocz. dziecka Mikołaja
Wojtaszek o błog. Boże i opiekę Anioła Stróża
- Za † Zbigniewa Kamioskiego w 30 d. p. ś.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. II Niedziela Zwykła - Biskup Opolski w rozpoczętym Tygodniu Modlitw o Jednośd
Chrześcijan serdecznie zaprasza wiernych całej diecezji do modlitewnego zaangażowania
na rzecz pokoju i jedności wyznawców Chrystusa. Motto przewodnie Tygodnia «Życzliwi
bądźmy» niech także inspiruje do codziennego kroczenia za Chrystusem drogą budowania
pokoju, zgody i wzajemnego szacunku.
Dzisiaj o godz. 16.00 koncert kolęd w wykonaniu strzeleckiej grupy wokalnej „SEN”
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki, w tym dniu przypada Dzieo Babci
a następnego dnia Dzieo Dziadka. Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo radości i serdecznej
wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego błogosławieostwa.
O godz. 7.00 Msza św. za Babcie i Dziadków w dniu ich święta (z błogosławieostwem)
4. W piątek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła.
Św. Franciszek Salezy znany jest najbardziej jako patron dziennikarzy i pisarzy katolickich,
jest także współzałożycielem zakonu Sióstr Wizytek (po Mszy św. Koronka do Mił. Bożego)
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
eucharystyczne w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
5. W sobotę (25 stycznia) obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła Narodów,
w tym dniu kooczy się także Tydzieo Modlitw o Jednośd Chrześcijan.
Od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
6. Najbliższą niedzielę przeżywad będziemy w Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego.
Zachęcamy parafian do codziennego czytania i rozważania Pisma Świętego.
7. 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.
8. Informujemy Parafian, że w czasie trwania kolędy tj. przez cały miesiąc styczeo,kancelaria
parafialna będzie czynnarano bez zmian - od godz. 8.00 do 8.30, natomiast wieczorem
tylko we wtorek i czwartek od godz. 19.00 do 19.30
9. Zapraszamy do udziału pielgrzymce samolotowej na Sycylię do Sanktuarium Matki Bożej
płaczącej w Syrakuzach w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br. (8 dni).
W programie: Katania ze słynną Katedrą św. Agaty - Etna - Taormina - Syrakuzy - OrtygaAgrigento - Palermo z Sanktuarium św. Rozalii - Monreale - Cefalu.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 16.30.
10. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym dobroczyocom za zaangażowanie w życie
naszej wspólnoty zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Dziękujemy za
wszelkie ofiarowane dobro i okazywaną serdeczną życzliwośd podczas odwiedzin
duszpasterskich. Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o
błogosławieostwo Boże. Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.

„Życzliwymi bądźmy!” –Tydzieo Modlitw o Jednośd Chrześcijan
Oktawa Modlitw o Jednośd Chrześcijan w dniach od 18 do 25
stycznia ma już ponad 100-letnią tradycję. Wybór pierwszego
i ostatniego dnia Oktawy nie był przypadkowy. Wyznaczały ją
dwa święta: „Katedry św. Piotra” – Apostoła szczególnie
bliskiego katolikom, i „Nawrócenia św. Pawła” – Apostoła
szczególnie bliskiego ewangelikom.
Początkowo chrześcijanie należący do różnych
Kościołów nie modlili się razem. Modlono się raczej o
nawrócenie „tych innych”. Dopiero od 1936 r. zaczęła się
przyjmowad nowa formuła modlitwy o jednośd: nie tylko za
„innych”, ale wraz z „innymi”, a więc wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan.
Zmieniało się również rozumienie celu modlitwy ekumenicznej. Dojrzewała myśl o
jedności otwartej: „należy modlid się o nadejście takiej jedności, jakiej chce Bóg, i w
taki sposób, jak chce Bóg”. Zmieniający się klimat w relacjach między teologami i
duchownymi z różnych Kościołów, jak i między wiernymi, zaczął z czasem przynosid
owoce wzajemnego zrozumienia i współpracy.
Po Soborze Watykaoskim II Kościół rzymskokatolicki bardziej zdecydowanie
zaangażował się w ruch ekumeniczny, dostrzegając w nim „znak czasu i dzieło
Ducha Świętego”. Wielkie zasługi w tym dziele mieli papieże: Jan XXIII, Paweł VI, a
zwłaszcza Jan Paweł II i Benedykt XVI. Także papieżowi Franciszkowi bardzo zależy na
praktykowaniu dzieł miłosierdzia ponad granicami wyznaniowymi i religijnymi.
Pojednanie jest darem Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Pojednani
w Chrystusie wezwani są do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. Św. Paweł
z wielkim przekonaniem głosi: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”
(2 Kor 5,20). Apostoł podkreśla też, że pojednanie nie dokonuje się bez ofiary – Jezus
oddaje swoje życie, umiera za wszystkich, jednając nas z Ojcem. My, przynagleni
miłością Chrystusa do pojednania, winniśmy tak jak On już więcej nie żyd dla samych
siebie, ale dla Tego, który za nas umarł.

