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IV Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Łukasza (1,26-38)
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w
Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej męŜowi,
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 rozwaŜała, 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
NajwyŜszego, 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: JakŜe się to stanie, skoro
nie znam męŜa? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc NajwyŜszego osłoni Cię.
Dlatego teŜ Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem BoŜym. A oto równieŜ krewna Twoja,
ElŜbieta, poczęła w swej starości syna i jest juŜ w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemoŜliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja słuŜebnica Pańska, niech
Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.”
Jestem juŜ duŜy, ba nawet dorosły i wiele rzeczy
zrobić potrafię. Nie potrzebuję niczyjej pomocy, ale…
czasem chciałbym by mi ktoś pomógł, ale wstydzę się
po prosić, albo co gorsza boję się poprosić, bo będę
musiał się zrewanŜować. I tak niejednokrotnie, niejeden z nas sam siebie unieszczęśliwia. Dzisiejsza Liturgia Słowa przychodzi nam z pomocą w rozwikłaniu
tego problemu.
Nierzadko bywa tak, Ŝe stajemy przed pewnym
dylematem Ŝycia codziennego. Sytuacje prozaiczne,
ale wymagające podjęcia decyzji, które niejednokrotnie jeszcze zostają na nas wymuszane przez rodzinę,
znajomych czy przyjaciół. Decyzje te są na ogół cięŜkie, bo naraŜają nas na zniesławienie, na utratę dobrego imienia w oczach innych. W podobnej sytuacji
stanęła i Maryja. CiąŜa w jej przypadku, skazywała ją
na pewną śmierć społeczną, poniewaŜ Prawo nakazywało kamienować cudzołoŜnice. Nie ma się co dziwić,
Ŝe miała opory w podjęciu tak waŜnej decyzji. Jednak
ufność jaką pokładała w Panu dodała jej odwagi.
Owe wydarzenie, w genialny sposób pokazuje
działanie Boga. OtóŜ Bóg wybierając Maryję bierze ją

teŜ pod swoją obronę. Zatem i dla nas jest to pewna
wskazówka, aby w podejmowaniu trudnych decyzji
uciekać się do Pana, poniewaŜ On jest „skałą schronienia” (Ps 71,3), „warownią, która ocala” (Ps 144,2) i
Nim nie zazna wstydu kto się do Niego ucieka (Ps
34,6.9).
Dzisiejsze Słowo BoŜe wzywa kaŜdego z nas do
pełnego zaufania Panu. Bóg dla kaŜdego z nas ma
przygotowane konkretne zadanie i zaprasza nas jak
Maryję do współpracy w jego realizacji. Wartym
uwagi jest równieŜ fakt, Ŝe Bóg daje kaŜdemu wolość
wyboru. ZauwaŜ, Ŝe archanioł Gabriel, odszedł od
Maryi wtedy, gdy podjęła decyzję. Bóg czeka takŜe i
na twoją odpowiedź. Nie zwlekaj i nie przeciągaj
decyzji i przyjmij Jego zaproszenie juŜ dziś.
Owa zwłoka moŜe wynikać równieŜ i tego, Ŝe jak
Maryja czujesz w sercu lęk przed podjęciem waŜnej
decyzji. Proś zatem Pana, aby przymnoŜył ci wiary w
Jego moc i zabrał lęk:
Panie przymnóŜ mi wiary, zabierz lęk, wlej odwagę,
bym jak Maryja umiał mówić: Bądź wola Twoja.
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IV Niedziela adwentu – 18 grudnia 2011
2 Sm 7,1-5.8-12.14-16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38
NA KAśDEJ MSZY ŚWIĘTEJ ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1715
Adwentowe nieszpory niedzielne – wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II
1800
Za †† Ŝonę Irenę Wycisk w 3. rocznicę śmierci, matkę Jadwigę Dobias, teściów Jana i
Annę, szwagierkę Gizelę i dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek – 19 grudnia 2011
Łk 1,5-25
630 1. Za †† męŜa i ojca Idziego Leśniaka w 9. r. śmierci oraz za ojca Stanisława Szablińskiego i braci
2. Za † Stanisława Ścianę (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 15 i 17)
700
Za †† rodziców Juliannę i Józefa, †† dziadków i pokrewieństwo
1730 Roraty dla dzieci: Do BoŜej Opatrzności w int. Adama z ok. 35. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
Wtorek – 20 grudnia 2011
Łk 1,26-38
630
Za † męŜa Jana Bzymka w 2. rocznicę śmierci
700
Za † matkę Hildegradę Marcinkiewicz w 10. r. śmierci, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Za † Roberta Steiera
1730
Roraty dla dzieci: Za †† Ŝonę Apolonię, syna Tomasza i synową Krystynę Konopnicką
oraz za †† z rodziny
Środa – 21 grudnia 2011
Łk 1,39-45
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† braci: Stanisława, Bolesława, Rudolfa i Kazimierza, ††
dziadków z obu stron i wszystkich †† z pokrewieństwa
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny
Za †† rodziców Franciszka i Marię, brata Rudolfa, † ElŜbietę i wszystkich †† z rodziny
700
1730
Roraty dla dzieci: Za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich w I. rocznicę śmierci
Czwartek – 22 grudnia 2011
Łk 1,46-56
630 1. Z okazji urodzin Kazimierza o wiarę, mądrość BoŜą, zdrowie, błogosławieństwo BoŜe i
opiekę Matki Najświętszej
2. W intencji Krzysztofa i Ireny Gajny z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
700
Za †† Mikołaja i Anastazję Szewczuk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
Roraty dla dzieci: W intencji Barbary z okazji 45. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
1730
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie , BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
Piątek – 23 grudnia 2011
Łk 1,57-66
630 1. Za † brata Andrzeja Durlaka w 3. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców i teściów Stanisławę i Stanisława Smolskich,
Helenę i Józefa Jurewiczów, za †† z pokrewieństwa z obu stron oraz za † ks. Alojzego
Jurczyka i dusze w czyśćcu cierpiące
700
W int. Barbary Billy z okazji 45. r. urodzin o błogosławieństwo BoŜe w całej rodzinie
1730
Roraty dla młodzieŜy i dorosłych: Za † Macieja Jareckiego w I. rocznicę śmierci
Sobota – 24 grudnia 2011 – Wigilia Narodzenia Pańskiego
Łk 1,67-79
630
Za †† ojca Filipa, matkę Zofię Miczajka, teścia Gerarda i szwagra Ludwika
700
O BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i opiekę Matki Najświętszej dla ks.
Proboszcza Adama (od Rycerstwa Niepokalanej)
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
1530
Pasterka dla dzieci – Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w
intencji Marioli w 50. rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w
rodzinie
2400
Pasterka 1. W intencji Parafian
2. Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Taszka
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3. Dziękczynna, w intencji Janiny z okazji urodzin o błogosławieństwo BoŜe w całej rodzinie
4. Za †† męŜa Stefana Nowakowskiego, rodziców z obu stron, szwagra Jana, †† z rodziny Jerzyk
5. Za † ojca Antoniego w 5. rocznicę śmierci
Niedziela – 25 grudnia 2011 – Narodzenie Pańskie
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
700
W intencji Parafian
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Marii i Władysława z okazji 45. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie w rodzinie
1030 1. W intencji rocznych dzieci: Sandra Pyka, Jakub Kociołek, Szymon i Magda Breuer,
Amelia i Natalia DoleŜych, Agnieszka Duda
2. Dziękczynna w intencji Teresy i Antoniego z okazji 35. rocznicy ślubu o zdrowie i dalsze
błogosławieństwo w całej rodzinie
1200 1. W intencji Krystyny i Czesława Strojny w 55. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. W intencji rodziców Haliny i Jana Cudejko z okazji 50. r. ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo i opiekę BoŜą na dalsze lata
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory kolędowe
1800
Z okazji 35. rocznicy ślubu Krystyny i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Poniedziałek – 26 grudnia 2011 – św. Szczepana, męczennika
Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
700
Do Miłosierdzia BoŜego w intencji rodzin Kurchan i Pacharzyna oraz za †† z tych rodzin
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Brygidy i Ryszarda w 20 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz za
Ŝyjących rodziców Zofię i Stanisława i za †† rodziców Janinę i Stanisława
1030
W intencji Marii w 50. rocznicę urodzin oraz w intencji Marii i Czesława w 30. rocznicę
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Marek Wadowski, Filip
Karol Winter, Maria Agnieszka Jaros, Dominika Aleksandra Hanzel, Matylda Grzybowska, Michał Tymoteusz Pater, Laura Monika Kosel
2. W intencji Dariusza i Renaty Madejskich w 25. rocznicę ślubu, dziękczynna, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1600
Wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”
1800
Za † Józefa Wiktorowicza w I. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę dobrego przygotowania się do Narodzenia Pańskiego poprzez
sakrament pokuty
• Niedzielą dzisiejszą kończymy rekolekcje w ramach odnowienia Misji Parafialnych. Dziękujemy ks. Pawłowi Brudkowi za przewodniczenie. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo.
Dziś takŜe w czasie uroczystych Adwentowych nieszporów wprowadzenie relikwii bł. Jana
Pawła II. Zapraszamy na godzinę 1715 i zachęcamy do licznego udziału. Dzisiaj takŜe o 1530
modlitwa RóŜańcowa (nieco wcześniej niŜ zapowiadano przed tygodniem).
• Relikwie zostaną umiejscowione w ołtarzu Maryjnym. Dziękujemy firmie kamieniarskiej p.
Przemysława Szweda, która ofiarowała płytę na relikwie.
• Dziś jeszcze o 1500 spotkanie opłatkowe dla wszystkich osób starszych i samotnych. Jeśli potrzebna jest pomoc w dotarciu do kościoła, to prosimy o kontakt.
• RównieŜ dzisiaj w par. Matki BoŜej o godz. 1930 koncert na zakończenie rekolekcji dla młodzieŜy. Zagra ukraiński zespół Kana. Polecamy to wydarzenie.
• Do piątku Roraty o godz. 1730.
• Od 17 grudnia przeŜywamy bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego.
• Okazja do spowiedzi przed świętami Narodzenia Pańskiego:
dla uczniów szkół podstawowych w poniedziałek o 1600
dla uczniów gimnazjum we wtorek o 1600
dla młodzieŜy w środę o 1600
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poniedziałek, wtorek, środa od 6 do godz. 9 oraz od 16 do 19
czwartek i piątek od 630 do godz. 900 oraz od 1500 do 2000
sobota - Wigilia od 630 do godz. 1200 oraz od 1300 do 1500
Bardzo prosimy, aby nie pozostawiać spowiedzi na ostatnie chwile przed świętami.
W sobotę Wigilia Narodzenia Pańskiego. O godz. 1530 „Pasterka dla dzieci”. Zapraszamy takŜe
osoby starsze i tych, którzy nie mogą przyjść o północy. Zadbajmy w ten wieczór o tradycyjną
oprawę wieczerzy wigilijnej, pamiętając o wspólnej modlitwie (moŜe przewodniczyć ojciec rodziny) oraz o lekturze Ewangelii. Obrzędy znajdziemy w Drodze do Nieba. Na mocy tradycji, zachowujemy w ten dzień abstynencję od pokarmów mięsnych i oczywiście od alkoholu.
Uroczysta Pasterka, na którą zapraszamy wszystkich parafian i gości o północy.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego o 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci, o 1730
naboŜeństwo kolędowe.
Betlejemskie Światło Pokoju będzie moŜna zabrać z kościoła do domów w Wigilię.
Chrzty będą w drugi dzień świąt. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych będzie we
wtorek o 1900.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny” oraz gazetę „Chrześcijanin i ty” z płytą CD na której Ojciec Święty śpiewa kolędy. MoŜna nabyć jeszcze opłatki, świece Caritas, sianko na wigilijny stół z Dzieciątkiem.
Kolekta Pasterki przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu, z przyszłej
niedzieli na bieŜące potrzeby parafii, z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny.
Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary, które wspomogły świąteczną pomoc Caritas, zwłaszcza Aptece przy Rondzie.

Kolęda 2011 – 2012 pełny plan kolędy w gablotce lub na stronach www.nspjraciborz.pl
28 grudnia 2011 – środa
1 Chełmońskiego 18
2 Chełmońskiego 20
3 Chełmońskiego 22-30

4 stycznia 2012 – środa
1 Słowackiego 54-56
2 Słowackiego 61, 63, 65
3 Słowackiego 67, 69, 71
4 Słowackiego 73, 75, 77

29 grudnia 2011 – czwartek
1 Chełmońskiego 7-21
2 Chełmońskiego 25
3 Chełmońskiego 27-31 oraz
32-36

5 stycznia 2012 – czwartek
1 Słowackiego 79, 81, 83, 102108a
2 Warszawska 31-37
3 Warszawska 34-38

30 grudnia 2011 – piątek
1 Kossaka 29-41
2 Kossaka 43-47
3 Kossaka 49-53

7 stycznia 2012 – sobota
1 Warszawska 40, 32-3, śeromskiego
2 Dworska 40-46
3 Dworska 48-54
4 Dworska 56-62

2 stycznia 2012 – poniedziałek
1 Kossaka 55-65
2 Słowackiego 32-34
3 Słowackiego 36
4 Słowackiego 38
3 stycznia 2012 – wtorek
1 Słowackiego 40-42
2 Słowackiego 47,44
3 Słowackiego 46
4 Słowackiego 50-52

10 stycznia 2012 – wtorek
1 Bukowa, Matejki 1, 2, 3a
2 Matejki od 2a do 2f
3 Opawska od 53 do 47
11 stycznia 2012 – środa
1 Opawska 32-62
2 Opawska 64-68a
3 Opawska 70-78
12 stycznia 2012 – czwartek
1 Opawska 80-82d
2 Opawska 67-85
3 Opawska 87-113
13 stycznia 2012 – piątek
1 Kochanowskiego =24
2 Eichendorffa 11,19,14,18
3 Eichendorffa 20-22
4 Eichendorffa 25-35

8 stycznia 2012 – niedziela
1 Szczęśliwa 3-23, Konopnickiej
2 Szczęśliwa 29-37
3 Szczęśliwa 39-43

14 stycznia 2012 – sobota
1 Skłodowskiej od 2
2 Skłodowskiej od 34
3 Skłodowskiej od 5
4 Skłodowskiej od 75, KsięŜycowa, Lunonautów

9 stycznia 2012 – poniedziałek
1 Lipowa
2 Wczasowa, Radosna
3 Wyszyńskiego

15 stycznia 2012 – niedziela
1 Waryńskiego 1-1d
2 Waryńskiego 3a-3d
3 Waryńskiego 5a - 5c

