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IV Niedziela Adwentu 

Prorok Natan dał Dawidowi prostą radę. Zapewniając króla, że Bóg jest z nim, rzekł: 
„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu”. Nam już niebawem Kościół będzie 
zwiastował o wiele wspanialszą rzeczywistość: tajemnicę Boga, który stał się 
człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Jak co roku posłuży się przy tym słowem 
proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”, a także słowem 
św. Pawła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i 
poucza nas”. Wybrzmią też słowa anioła do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Od nas będzie jednak zależało, 
jak na te słowa odpowiemy. Dlatego warto wziąć pod uwagę dobrą radę proroka: 
„Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu”. W tym stwierdzeniu zawarte jest bardzo 
konkretne zadanie. Dobrze będzie już dziś, indywidualnie, ale też w gronie 
rodzinnym, określić sposób przeżycia świąt (…). 
Przede wszystkim w tych dniach Oktawy Bożego Narodzenia i aż po Niedzielę Chrztu 
Pańskiego trzeba rozradować się Dzieciątkiem Jezus i jak najwięcej dziękować Bogu 
za to, że dał nam swego Syna i że okazana w ten sposób wielka łaska niesie nam 
zbawienie. Dlatego w tych dniach trzeba zadbać o to, aby jak najczęściej uczestniczyć 
w Eucharystii, która stanowi najlepszą formę wyrażenia Bogu wdzięczności i 
przyjęcia Jezusa do swego serca. Msza święta to przecież czas Bożego Narodzenia i 
możliwość rozwoju Bożego życia w nas. Nie możemy więc pozwolić na to, aby 
pragnienie Jezusa obudzone w adwencie nie przyniosło dojrzałego owocu. 
Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego   

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Płodna miłość małżeńska wyraża się w różnych formach służenia życiu. Wśród nich 
najbardziej bezpośrednie, właściwe małżeństwu i zarazem takie, w których nic 
małżeństwa nie może zastąpić, to rodzenie i wychowanie” (FC 41). 
Nic nie zastąpi radości, która towarzyszy rodzicom i bliskim z powodu narodzin 
dziecka. Wtedy myślimy: „Kocham to dziecko, to jest najważniejsze, a reszta się 
ułoży”. Warto wracać do tych chwil, prosząc by Bóg odnawiał w nas tę pierwszą 
miłość. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  22. 12. 2014  

7. 00 Za ++ Jana i Justynę Ryk, za braci Adama i Józefa, za siostrę Helenę, za całą 

rodzinę i krewnych, za męża Eugeniusza Stebnickiego i Szczepana 

Lechowicz 

16. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Gertrudę Kurpierz w I r. śm. (Roraty) 

18. 45 Okazja do spowiedzi św. 

Wtorek  23. 12. 2014  
7. 00 Za + Wiktorię Zielonkowską, za + Pawła Zielonkowskiego, za + Michała 

Paruzel i za ++ z rodz. i pokr. oraz d.op. 

16. 00 - 18. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Franciszka Gajecka i za ++ z rodzin Gajecka – Kurpierz 

(Roraty) 

18. 30 Okazja do spowiedzi św. 

Środa  24. 12. 2014 – Wigilia Bożego Narodzenia 
7. 00 Za + Horsta Otremba, rodziców Otremba – Mikoda, za ++ z rodzin i d.op. 

8. 00 - 11. 00 Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 PASTERKA Do Dzieciątka Jezus w int. naszych dzieci 

23. 40 Kolędowanie przed Pasterką 

24. 00 PASTERKA do Dzieciątka Jezus w int. młodzieży i za Parafian  

- Za + Innocentego Pfitzner w 10 r. śm. i za ++ z rodziny 

Czwartek  25. 12. 2014 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
8. 00 Za ++ rodziców z obu stron, za Annę i Mariana Kopka, Annę i Jana Garbiec, 

pokr. i d.op. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Patryka z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, babcię i w int. całej 

rodziny  

- Za ++ rodz. Sylwię i Henryka Albrecht i córkę Adriannę  

16. 00 Uroczyste Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Za ++ rodz. Alfonsa i Helgę Szyndler, teściów Annę i Jana, za ich wnuka 

Tomasza i za krewnych oraz d.op 

Piątek  26. 12. 2014 – II Święto – św. Szczepana, pierwszego męczennika 
8. 00 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, syna Alfreda i za ++ z pokr. z obu 

stron oraz d.op.   

9. 15 W int. żyjących i zmarłych członków DFK Groszowice (w języku niem.) 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdr. i Boże błog. w 

int. Romana Miszkiel z ok. ur., za żonę i za dzieci z rodzinami 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Klary Okos z ok. 95 r. ur. i o Boże błog. dla całej rodziny   

Sobota  27. 12. 2014 – św. Jana Apostoła Ewangelisty 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w 

int. Ireny i Franciszka Piechota z ok. 40 r. ślubu i za córki z rodzinami  



- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. dla rodziny Kochanek i za ++ z rodziny Kochanek – Buhl  

- Za + męża Waltra Okos w 3 rocznicę śmierci, za + ojca, teściów, pokr. i 

d.op.  

- Za + Lucjana Czura, za jego ++ rodziców Stefanię i Piotra, za ++ z rodziny, 

za pokr. i d.op.  

- Za + matkę Joannę Kozak w 3 r. śm., za + ojca Antoniego, brata Jerzego 

Kozak i w int. + męża Jana Szymczak w 30 dz. po śm.  

- Za + Cecylię Katzuba, męża Franciszka, za ++ ich rodziców i za ++ z rodz. 

Radziej – Kacuba 

Niedziela  28. 12. 2014 – św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
8. 00 Za +Annę Micheń w rocznicę śm., jej ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Wiktorii z ok. 80 r. ur., za męża, dzieci z rodzinami i za 

bliskich i krewnych  

- W int. wszystkich naszych Rodzin o Boże błog. 

16. 00 Nieszpory Świąteczne 

16. 30 Za + Katarzynę Piechota, za ++ dwóch mężów, dwóch synów, za + zięcia i 

d.op. 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam na RORATY każdego dnia o godz. 18.00  

2. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

3. W środę Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęca się wiernych do religijnego 

przeżycia świąt oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych; 

abstynencji od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna 

modlitwa, odczytanie fragmentu ewangelii, życzenia i wspólny śpiew kolęd  

4. Pasterki jak zawsze o godz. 16.00 dla najmłodszych, a o 24.00 główna 

pasterka  

5. Wszystkim naszym fachowcom składamy serdeczne podziękowanie za 

zbudowanie szopki betlejemskiej  

6. Wszystkim Ludziom Dobrej woli - naszym Parafianom i Dobrodziejom 

składam w imieniu wszystkich obdarowanych serdeczne Bóg zapłać za 

przynoszone paczki. Rodziny składają wszystkim Ofiarodawcom serdeczne 

podziękowania  

7. W piątek  św. Szczepana  - II święto Bożego Narodzenia  

8. W piątek – w II święto Bożego Narodzenia nie obowiązuje post piątkowy  

9. W sobotę św. Jana ewangelisty. W tym dniu błogosławi się wino ku jego 

czci  



10. Obchód liturgiczny św. Młodzianków męczenników opuszcza się - gdyż 

przypada Niedziela św. Rodziny. Udzielanie dzieciom błogosławieństwa 

będzie po każdej Mszy św.  

11. Kolekta zbierana na Mszy o północy na Pasterce przeznaczona jest na 

zasilenie Funduszu Obrony Życia (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek 

Adopcyjny i na Poradnię Katolicką, w I dzień świąt na Wydział 

Teologiczny w Opolu, a w drugi dzień świąt comiesięczna kolekta 

parafialna na opał do naszego kościoła  

12. Z woli Kurii Diecezjalnej kolekta z niedzieli św. Rodziny jest wyznaczona 

na koszty związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się 

latem 2016 roku w Krakowie. Na ten cel przełożeni wyznaczyli cztery 

kolekty, które będą zbierane w kościołach Diecezji Opolskiej w 

wyznaczonych niedzielach  

13. Każdego dnia przed Mszą św. okazja do spowiedzi św. świątecznej  

14. W zakrystii  można nabywać opłatki wigilijne  

15. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, a także 

wszystkim Parafianom i Gościom zdrowych, radosnych i błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia 

 

 

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.  

W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,  

w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,  

do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan  

i umocni nas swoim pokojem,  

byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.  

Bóg się rodzi dla nas wszystkich,  

w stajni płacze tak ukradkiem.  

Znów odwiedzisz swoich bliskich,  

i podzielisz się opłatkiem. 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. 


