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Uroczystość Narodzenia 

Pańskiego  

Ewangelia wg. św. Jana 

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, 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 posłanym, 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 wszyscyśmy otrzymali  łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 

pouczył. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 12. 2016 – św. Szczepana – pierwszego 
męczennika 

8. 00 Za + Annę Micheń w rocznicę śm., za jej ++ rodziców, rodzeństwo i dusze 

czyśćcowe 

9. 15 Za żyjących i za ++ członków DFK Groszowice (w języku niemieckim) 

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

Gizeli Urban, za męża Norberta, za synów i w int. całej rodziny 

16. 30 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, syna Alfreda, za ++ z rodz. Pasoń – 

Tkocz 

 Wtorek 27. 12. 2016 – św. Jana  Apostoła i Ewangelisty 
7. 00 Za ++ rodz. Schenk – Orlik, dwóch zmarłych braci, dwie siostry oraz ++ 

szwagrów Alfonsa i Konrada 

 Środa 28. 12. 2016 – św. Młodzianków, męczenników 
9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków w int. naszych dzieci 

 Czwartek 29. 12. 2016  - św. Tomasza Becketa, bpa i M. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Annę i Erwina oraz za + Urszulę 

14. 00 Ślub i Msza św. Natalia Czok i Tomasz Fronia 

 Piątek 30. 12. 2016  - św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
7. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię i rodziców 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej, św. Katarzyny, św. Antoniego z podz. za 

łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.w int. Elżbiety z ok. urodzin, w int. 

siostry Ireny z rodziną oraz najblizszej rodziny i za + męża Feliksa 

 Sobota 31. 12. 2016  - św. Sylwestra, papieża 
14. 00 Ślub i Msza św. Monika Tomasik i Tomasz Węgiel 

16. 30 Msza św. na Zakończenie Roku Pańskiego 2016:  Za żyjących Parafian i 

Dobrodziejów, za wszystkich Współpracowników kościoła - z  podaniem 

statystyki za miniony Rok  

- Za + Magdalenę Kędziora w 3 r. śm.  

- Za Katarzynę Piechota, za ++ dwóch mężów, dwie synowe, zięcia, pokr. i 

d.op.  

- Za ++ rodz. Piotra i Stefanię Czura, za + brata Lucjana, pokr. i d.op. 

 Niedziela 1. 01. 2017 – Nowy Rok – św. Bożej Rodzicielki Maryi – 

Dzień Pokoju 
8. 00 Za + Józefa Broll, ++ rodziców Elżbietę i Viktora oraz d.op. 

10. 30 Za ++ naszych Kapłanów, Siostry Zakonne, za ++ Parafian i dusze czyśćcowe 

16. 00 Nieszpory Noworoczne 

16. 30 Za ++ Franciszkę i Piotra Piechaczek, ich ++ córki Marię, Julię i Annę oraz 

syna Wincenta 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, we wtorek św. 

Jana Apostoła Ewangelisty, w środę św. Młodzianków (Eucharystia dla dzieci z 

indywidualnym błogosławieństwem), w piątek  święto św. Rodziny  

2. W święto św. Młodzianków (28 grudnia) w Jemielnicy Eucharystia dla 

pracujących za granicą  

3. W sobotę zakończenie Roku Pańskiego 2016. Msza św. dziękczynna o godz. 

16.30  

4. W niedzielę uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczyna się Nowy 

Rok Pański 2017 i przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój  

5. Bóg zapłać za kolektę zbieraną podczas pasterki przeznaczoną  na zasilenie 

Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia (Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek 

Adopcyjny, Poradnia Katolicka), w pierwsze święto na Wydział Teologiczny w 

Opolu a w drugie święto za kolektę parafialną na malowanie naszego kościoła  

6. Serdeczne podziękowania naszym fachowcom, elektrykom za udekorowanie 

obejścia wokół kościoła (zrobienie i zamontowanie oświetlenia przed 

kościołem) i za zbudowanie szopki w naszym kościele, a także za dary na stół 

plebanijny. Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim za liczny  udział w 

tegorocznych Roratach a także za ofiarowane paczki żywnościowe dla emerytów 

i gorzej usytuowanych  

7. W Nowy Rok kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne 

 

Plan kolędy 
27. 12. 2016 (wtorek) – ul. Agustyna, Józefa, Śluza – od godz. 12.00 

28. 12. 2016 (środa) – u. Przedpole, Bażantowa, Przepiórki, Gołębia, Świerzego 

– od. godz. 12.00 

29. 12. 2016 (czwartek) – ul. Podborna (od rodziny Kałabuń do rodziny 

Giewartowski) – od. godz. 16.00 

30. 12. 2016. (piątek) – ul. Podborna (od rodziny Sauerbier do rodziny 

Lisowski) – od godz. 14.00 

Patron tygodnia – św. Jan – Ap. i Ewangelista 

Św. Jan, Apostoł, Ewangelista (+ ok. 100). Prorok, teolog, mistyk. Był synem 

Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). Pracował jako 

rybak. Uczeń Jana Chrzciciela. Razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1,38-

40). Był jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas 



Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9,2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,37) oraz 

w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14,33). Podczas Ostatniej 

Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, 

a Jej Jana jako przybranego syna (J 19,26-27). Po zmartwychwstaniu przybywa razem 

ze św. Piotrem do grobu, gdzie "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8), że Chrystus żyje. Był z 

Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie (Dz 4,13). 

Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Gal 2,9), potem w Samarii (?), następnie w 

Efezie. W tym mieście miał się opiekować Najświętszą Panną Maryją aż do jej 

"Zaśnięcia". W Efezie napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Przez cesarza 

Domicjana został zesłany na wyspę Patmos, tam napisał Apokalipsę. Za panowania 

Nerwy powrócił do Efezu. Tutaj, jako jedyny z apostołów, zmarł śmiercią naturalną. 

Patron Albanii, Azji Mniejszej; aptekarzy bednarzy, dziewic, zawodów związanych z 

pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, biografów, 

papierników, pisarzy; oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, 

uprawiających winorośl, wdów. Jemu poświęcona jest katedra papieży - bazylika 

Zbawiciela na Lateranie, "matka wszystkich kościołów". 

W IKONOGRAFII św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako 

młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach 

będących ilustracjami tekstów Pisma św: Jan jest jedną z centralnych postaci podczas 

Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP Jan 

na Patmos, Jan i jego wizje apokaliptyczne. Bywa przedstawiany w scenie 

męczeństwa - zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. 

Jego atrybutami są: diakon Prochor, któremu dyktuje tekst, gołębica, kielich z Hostią, 

kielich z wężem, kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, 

siedem apokaliptycznych plag, zwój. 

 Humor 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

Młody mąż wraca do domu z pracy, patrzy, a jego żona, blondynka spazmatycznie 

szlocha.  

- Czuję się okropnie - mówi do niego - Prasowałam twój garnitur i wypaliłam wielką 

dziurę na tyle twoich spodni. 

- Nie przejmuj się tym - pociesza ją mąż - Pamiętasz, mam drugie spodnie do tego 

garnituru. 

- Tak, na szczęście! - mówi żona wycierając łzy - Dzięki temu mogłam naszyć łatę. 

Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie prędkości i pyta ją bardzo grzecznie, 

aby pokazała mu prawo jazdy.  

Blondynka obrażona odpowiada: 

- Chciałabym, abyście lepiej ze sobą współpracowali. Nie dalej jak wczoraj jeden z 

was zabrał moje prawo jazdy, a już dziś oczekujecie, że je wam pokażę. 


