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IV Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Łukasza (1,39-45)
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła ElŜbietę. Gdy ElŜbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił ElŜbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twojego łona. A skądŜe mi to, Ŝe Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, Ŝe spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.”
JuŜ jutro zasiądziemy do wspólnego stołu, nakrytego białym obrusem, przełamiemy się opłatkiem i
złoŜymy świąteczne Ŝyczenia. Niby nic niewielkiego, ale daje tyle radości i pokoju. MoŜe to ten klimat świąt? A moŜe jednak moc słowa?
W dzisiejszej ewangelii jesteśmy świadkami spotkania dwóch kobiet, doświadczonych mocą słowa.
Jest Maryja, która będąc dziewicą poczęła Syna,
naraŜając się przez to na śmierć haniebną przez
ukamienowanie. Ryzykowała utratą męŜa, no i
dobrego imienia. Spotykamy równieŜ ElŜbietę,
która mimo podeszłego wieku poczęła syna, zdejmując tym z siebie wielka hańbę bezdzietności. Co
łączy te dwie kobiety oprócz więzi krwi? Moc
słowa wypowiedzianego przez Pana.
ElŜbieta jak i Maryja mają doświadczenie BoŜego błogosławieństwa to znaczy BoŜego dobrego
słowa. Słowa, które stwarza, słowa, które ma wielką moc. Tą moc słowa widać jeszcze bardziej wyraźnie w samym pozdrowieniu Maryi, na głos której dochodzi do poruszenia w łonie ElŜbiety. Słowo
Maryi przyniosło wiele radości
Warto się dzisiaj zastanowić nad tym wydarzeniem. Niby nic wielkiego się nie wydarzyło, niby
zwykłe spotkanie, ale jakŜe wyjątkowe. Dwie kobiety, dwie historie kroczenia za Bogiem. Niby
tylko zwykłe pozdrowienie, a na tyle było waŜne,
Ŝe zostało opisane przez Łukasza w Ewangelii.

Warto się dzisiaj zastanowić nad tym jakie słowa
wypowiadamy, jak rozmawiamy z innymi ludźmi.
Niezwykła w tej perykopie jest ta cała zwyczajność. Niby nic a jednak… Widać zatem dość wyraźnie w tej historii, jak waŜne są proste gesty,
słowa.
To spotkanie pokazuje nam co tak naprawdę wystarczy, by stać się aniołem radości i pokoju. Maryja przychodząc do ElŜbiety przychodzi wypełniona
miłością i radością. MoŜe wato w takim razie się
dzisiaj zastanowić nad tym, w jaki sposób my podchodzimy do ludzi. Mówi się, Ŝe to tak trudno Ŝyć.
A jakoś raz w roku w czasie świąt, trzymając w
ręku biały chleb przyjmujemy właśnie taką postawę. MoŜe zatem warto sobie Ŝyczyć, by taki dzień
był kaŜdego dnia, nie tylko raz do roku.
ZauwaŜ, Ŝe Maryja przychodzi do ElŜbiety nosząc pod swoim sercem Jezusa. I moŜe w tym jest
właśnie prawdziwy sekret. śyjąc z Bogiem nosimy
w sobie wiele miłości i pokoju. To jest jeden z
cudów Sakramentu Pokuty. Prośmy zatem dzisiaj o
to doświadczenie BoŜej obecności w naszym Ŝyciu,
doświadczenia przemiany serca.
BoŜe wypełnij mnie mocą swojego Ducha jak
wypełniłeś Maryję. Dotknij mojego serca i otwórz
je na tych, których stawiasz na mojej drodze, bym
zawsze niósł twój pokój. Amen
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Poniedziałek – 24 grudnia 2012 – Wigilia Narodzenia Pańskiego
Łk 1,67-79
630 1. Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, † brata Grzegorza
2. wolna intencja
700 1. W intencji ks. Adama z okazji Imienin o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej (od
Rycerstwa Niepokalanej)
2. wolna intencja
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
1530
Pasterka w intencji dzieci naszej parafii i wszystkich rodzin
Wtorek – 25 grudnia 2012 – Narodzenie Pańskie
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
2400
Pasterka w intencji Parafian
2. Do dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Taszka
3. Do BoŜej Opatrzności i Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
w intencji rodziny Bachryj
4. Dziękczynna w intencji Ireny i Mariana z okazji 40. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo
dla całej rodziny
5. W 25. rocznicę ślubu Ewy i Wojciecha Kozłowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
700
Za † brata Jerzego, siostrę Annę, †† rodziców i rodzeństwo
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
900
błogosławieństwo dla Aleksandry i Zygmunta Kremser z okazji 35. rocznicy ślubu
1030
W intencji Parafian
Do BoŜej Opatrzności w intencji Małgorzaty Chmiel z okazji 40. rocznicy urodzin z podzię1200
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla niej oraz dla
męŜa Adama, dzieci Natalii i Bartłomieja
1730
NaboŜeństwo kolędowe
Za † Ŝonę Hildegardę Szmit oraz †† rodziców z obu stron
1800
Środa – 26 grudnia 2012 – św. Szczepana, pierwszego męczennika
Mt 10,17-22
700
Do Miłosierdzia BoŜego w intencji ElŜbiety i Edwarda z okazji 15. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
900
Do BoŜego Miłosierdzia w intencji rodziny Kurchan i Pacharzyna o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za †† z tych rodzin
1030
W intencji Moniki z okazji 40. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Oliwia Kustoś, Fabian Krystian Beracz,
Maja śaneta Rusek, Kalina i Kasper Kudlek
1600
Wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Stanisława z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Czwartek – 27 grudnia 2012 – św. Jana, apostoła i ewangelisty
J 20,2-8
630 1. Za †† Beatę i Henryka oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka
2. Za † Piotra Sitko (w 30. dzień) oraz za †† rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i wszystkich kapłanów
700
Za † męŜa Józefa Barana w I rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz babcię Katarzynę
1800
Za † syna Adama, †† rodziców Strózik i Patoła, †† braci z obu stron, bratową, krewnych z obu
stron, †† Józefę i Augustyna, †† sąsiadów
Piątek – 28 grudnia 2012 – św. Młodzianków, męczenników
Mt 2,13-18
630 1. Za † brata Janusza, †† rodziców Antoniego i Martę oraz †† z rodzin Auriga, Marcol, Myszor i
Wilkoński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Macieja Jareckiego
900
Ku czci świętych młodzianków w intencji dzieci naszej parafii
1800
W 55. rocznicę ślubu Janiny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
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Sobota – 29 grudnia 2012
Łk 2,22-35
630 1. Za †† Joannę, rodziców z obu stron, brata i siostrę
2. Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Mucha, †† dziadków z obu stron
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Edwarda w 50. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1330
Ślub: Sandra Majer – Tomasz Dudek
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: W intencji Sylwii i Czesława z okazji rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Niedziela – 30 grudnia 2012 – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Bernarda w 4. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † Marka Sikorskiego w I rocznicę śmierci, †† rodziców Sikorskich, † matkę Małgorzatę
Romańczyk oraz † Teresę Winnicką (w czasie Mszy odnowienie sakramentu małŜeństwa)
1030
W intencji rocznych dzieci: Julia Król, Mateusz Bednarski, Fabian Gajda, Karol Procajło,
Adam Skroban (w czasie Mszy Świętej odnowienie sakramentu małŜeństwa)
1200
Za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich w I rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z
rodziny Małeckich i CzyŜowskich (w czasie Mszy Świętej odnowienie sakramentu małŜeństwa)
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
Nieszpory niedzielne
1730
1800
Za † męŜa Jerzego Waliczka w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów: Joannę i Pawła,
Marię i Antoniego
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie świąt Narodzenia Pańskiego

Niespodziewane Poczęcie...
niezrozumiała sytuacja...
niewygodna podróŜ do Betlejem...
brak miejsca...
nieludzkie warunki...
zbrodniczy plan Heroda...
emigracja do Egiptu...
... a więc BoŜe Narodzenie wcale nie było takie łatwe?
Jednak wszystkie te trudne sytuacje nie przeszkodziły
dobremu Bogu w przyjściu na świat. Słowo stało się Ciałem.
Rozbłysła Światłość. Bóg zamieszkał między nami.
śyczymy wszystkim Parafianom i miłym Gościom
wielkiej wiary, ogromnej Ŝyczliwości, niewyczerpanej miłości,
ciągle nowego spojrzenia,
które w tym świecie pozwoli dostrzec ciąg dalszy
historii zbawienia. Niech Bóg, który się narodził
i pozostał z nami obficie Wam błogosławi.
Wasi duszpasterze
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 17 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Jutro 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 (s. 79. nowa DN s. 303) Na mocy tradycji, zachowujemy w ten dzień abstynencję od pokarmów mięsnych i oczywiście od alkoholu.
• Betlejemskie Światło Pokoju będzie moŜna zabrać z kościoła do domów w Wigilię.
• Uroczysta Pasterka, na którą zapraszamy wszystkich parafian i gości o północy.
• W uroczystość Narodzenia Pańskiego o 1730 naboŜeństwo kolędowe.
• Sakrament chrztu będzie udzielany w drugi dzień świąt o 1200.
• W środę zapraszamy wszystkich na wspólne kolędowanie „Dzisiaj
Początek”, które odbędzie się koło kościoła. Rozpoczęcie o 1600.
MoŜna przynieść „na wspólny stół” nieco domowych świątecznych
wypieków.
• Uroczystość Narodzenia Pańskiego ze względu na waŜność tej tajemnicy jest rozciągnięta na poszczególne dni Oktawy Narodzenia
Pańskiego. Zachęcamy w kolejnych dniach do uczestnictwa we
Mszach Świętych i częstszej Komunii Świętej.
• W czwartek, 27 grudnia święto św. Jana Apostoła, Ewangelisty. Na Mszach Świętych poświęcenie
wina ku czci św. Jana.
• W piątek święto świętych Młodzianków. Rodziców z dziećmi, takŜe tymi najmłodszymi zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 900.
• Za tydzień przypada niedziela Świętej Rodziny. Pragniemy w ten dzień dać okazję małŜonkom
naszej parafii do odnowienia świętego sakramentu małŜeństwa (na Mszach o 900, 1030 oraz 1200).
• W czwartek, 27 grudnia po Mszy wieczornej zapraszamy wszystkich studentów i młodzieŜ pracująca na spotkanie opłatkowe. Opłatek dla Kręgu Biblijnego w sobotę, 29 grudnia o 1900.
• Od piątku, 28 grudnia, odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Kolędę rozpoczynamy kaŜdego dnia o
1500, natomiast w soboty od 1000. Prosimy o zapoznanie się z planem wywieszonym w gablotce. W
sobotę, 29 stycznia planujemy kolędę dodatkową dla tych rodzin, które po Nowym Roku nie będą
obecne w parafii. Spotkanie w domach, a takŜe jeśli będzie takie pragnienie w miejscach pracy, ma
charakter modlitewny, stąd jeśli to moŜliwe prosimy o obecność wszystkich domowników. Jeśli przy
okazji kolędy będzie składana ofiara, to będzie przeznaczona na wymianę drzwi w zakrystii w kościele, wymianę schodów pod wieŜą oraz, jeśli pozwolą na to środki, częściową wymianę drzwi kościoła.
• Kolekta z Pasterki przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu; z Narodzenia
Pańskiego na bieŜące potrzeby parafii, z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny.
• Za wszystkie ofiary i prace związane z wystrojem kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
• Parafialna Caritas dziękuje wszystkim, którzy wsparli nas w zorganizowaniu paczek świątecznych dla
rodzin potrzebujących. Ze zbiórki Ŝywności do koszów przygotowano 25 paczek; państwo Napierałowie z Apteki przy Rondzie pomogli finansowo w zakupie Ŝywności do 60 paczek. Dziękujemy takŜe
panu Markiewce, panu Kuchcińskiemu z Restauracji Raciborskiej oraz pani Emilii Kristof – sponsorom spotkania opłatkowego. Firmie Henkel dziękujemy za dary rzeczowe.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Anna Plewik, lat 71, zam. na ul. Kossaka 35
 Janina Wiczko, lat 67, zam. na ul. Opawskiej 104
 Teresa Kopczyk, lat 78, zam. na ul. Miechowskiej 13
 Waleria Lepiarczyk, lat 97, zam. na ul. Waryńskiego 20c
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Plan Kolędy 2012 – 2013 (Początek o 1500, w soboty od 1000)
28 grudnia 2012 – piątek
1 Pomnikowa 6,8
2 Pomnikowa 10,12
3 Pomnikowa 14

29 grudnia 2012 – sobota
1 Pomnikowa 16,16a oraz 28-64
2 Pomnikowa 9-17 (nieparzyste)
3 Pomnikowa 18-20

Kolęda dodatkowa dla rodzin,
które po Nowym Roku opuszczają parafię 29 grudnia; dla
pozostałych rodzin 27 stycznia.

