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IV Niedziela Adwentu
Ewangelia wg. św. Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
«Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy:
"Bóg z nami"».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją
Małżonkę do siebie,

Księga Izajasza 7,10-14.
Pan przemówił do Achaza tymi słowami:
«Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko
w górze».
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać
się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go
imieniem Emmanuel».

Intencje mszalne
Poniedziałek 19. 12. 2016
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Eryka Huncza z ok. 80 r. ur., za żonę Dorotę,
córkę Sylwię i w int. całej rodziny
18. 00 RORATY Za + Huberta Szywalski w 4 r. śm. i za ++ z rodziny

Wtorek 20. 12. 2016
18. 00 RORATY Za ++ Wiktorię i Maksymiliana Franczok, ++ dwóch synów
Alfonsa i Konrada, + córkę Anielę i za ++ krewnych

Środa 21. 12. 2016 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. i dra K.
18. 00 RORATY Za ++ rodz. Agnieszkę i Jana Kurpierz oraz za ++ krewnych
Pietruszka - Kurpierz

Czwartek 22. 12. 2016
8. 30
9. 00
16. 00
18. 00

Różaniec w int. młodego pokolenia
Za + Józefa Herman w 30 dz. po śm., za żonę Zofię i d.op.
Okazja do spowiedzi św.
RORATY Za + matkę Annę Dittrych w 4 r. śm., za + ojca Józefa, za ich ++
rodziców i d.op.

19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św.

Piątek 23. 12. 2016
16. 00 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 RORATY I MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Henryka
Świtała w rocznicę śmierci, za + ojca Franciszka Świtała, za + Józefa
Mleczek, za ++ rodz. Mleczek, za ++ Zuzannę i Fryderyka Lechowicz i d.op.
19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św.

Sobota 24. 12. 2016 - Wigilia Bożego Narodzenia
9. 00 - 11. 00 Okazja do spowiedzi św.
16. 00 Pasterka z udziałem dzieci: Do Dzieciątka Jezus w int. naszych dzieci
24. 00 Pasterka: Do Dzieciątka Jezus w int. żyjących Parafian, Gości i Dobrodziejów
kościoła
- Dz. błag. do Dzieciątka Jezus MBNP w int. Krystyny Wolny z ok. urodzin,
w int. męża i za dzieci z rodzinami
- Za + Innocentego Pfitzner w 12 r. śm.

Niedziela 25. 12. 2016 – Uroczystość Bożego Narodzenia
8. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie
i Boże błog. w rodzinie Anny Orlik
10. 30 Za ++ Marię i Franciszka Gajecka, za ++ z rodz. Gajecka – Wieczorek –
Kurpierz i d.op.
16. 00 Nieszpory Bożonarodzeniowe
16. 30 Za ++ rodz. Alfonsa i Helgę Szyndler, ++ teściów Jana i Annę, dziadków,
krewnych i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za kolektę na opał do naszego kościoła. Wpłynęło 4.456 Zł. 87 Gr.
oraz 4 Euro i 60 Centów
2. Dorosłych i dzieci młodsze oraz starsze zapraszam na Roraty każdego dnia o
godz. 18.00
3. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęca się wiernych do religijnego
przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: abstynencji od
pokarmów mięsnych, łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania
fragmentu ewangelii, życzeń i wspólnego śpiewu kolęd
4. Zachęcam i zapraszam do korzystania z sakramentu pokuty (począwszy od
czwartku)
5. Tradycyjnie pasterki w naszej Parafii o 16.00 i 24.00. Bezpośrednio przed drugą
pasterką chór parafialny zaśpiewa kilka kolęd i pastorałek
6. Kolekta zbierana podczas pasterki przeznaczona jest 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 kolekta parafialna na malowanie naszego kościoła
7. Odwiedziny chorych w poniedziałek od godz. 9.00
8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00
9. Prosi się naszych rzemieślników o zrobienie szopki betlejemskiej
10. Życzę dobrego przeżycia ostatniego tygodnia Adwentu i radosnych,
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Patron tygodnia – Adam i Ewa
Adam i Ewa, pierwsi rodzice (Rdz 2,73,24). Adam pierwszy człowiek, praojciec
ludzkości. Według relacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił go "z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia" (Rdz 2,7), czyli ducha, czyniąc go zdolnym do
samodzielnej egzystencji fizycznej, religijno moralnej. Ukształtował go na "obraz i
podobieństwo" Swoje ( Rdz 1,26;5,1). Z Ewą, swą niewiastą, cieszył się rajem pełnią
szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił szczególną i wyjątkową więź z Bogiem.
Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać swój chleb powszedni. Był pierwszym
rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim jest figurą Chrystusa, od którego pochodzimy
według ducha (Rz 5,12-21; Kol 1,15;3,9-10; 1 Tm 2,13-14). EWA pierwsza kobieta,
pramatka, małżonka Adama (Rdz 3,20;4,1; Tb 8,6; 2 Kor 11,3; 1 Tym 2,13). Opis jej
stworzenia "z żebra Adama" podkreśla tożsamość człowieczeństwa kobiety i
mężczyzny. Zwiedziona przez szatana popełniła grzech, powodując nieszczęście
duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego
w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i
trudy Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na świat zbawienie.Jedna z legend
głosi, że Adam miał być pochowany w okolicach Hebronu, inna zaś podaje, że na

Kalwarii, gdzie krople krwi umierającego Chrystusa padły poprzez szczeliny spękanej
trzęsieniem ziemi na czaszkę Adama.
W IKONOGRAFII ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych: stworzenie Ewy
obok Adama leżącego na ziemi; scena w raju: Adam w przepasce z liści figowych stoi
pod drzewem wraz z Ewą, która podaje mu owoc zerwany z drzewa (czasami
winogrona); Adam i Ewa wypędzani z raju przez anioła. Atrybutami są: baranek, kłos
i łopata symbol troski o pożywienie.

25 grudnia – Dzień Bożego Narodzenia
W Ewangeliach nie jest wspomniana data narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym
znanym obecnie autorem, który pisał o narodzinach Jezusa Chrystusa w grudniu, jest
Hipolit Rzymski. W datowanym na 204 rok Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3)
napisał on: Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził się w
Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia).
Dzień 25 grudnia jako datę dzienną narodzin Chrystusa podał też rzymski historyk
chrześcijański Sekstus Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai z roku 221.
Istnieją różne wyjaśnienia obrania tego dnia dla liturgicznej celebracji Bożego
Narodzenia. Najbardziej popularna wśród uczonych interpretacja uznaje, że
chrześcijanie, nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa, obrali tę datę jako
symboliczną. Był to dzień bliski dniowi przesilenia zimowego. W II–IV wieku 25
grudnia obchodzono dzień urodzin Mitry[7]. Cesarz Aurelian nakazał w 274 roku, by w
tym dniu obchodzono święto synkretycznego kultu Sol Invictus – narodziny boga
Słońca. Świętowanie narodzin Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, nazywanego
„Słońcem sprawiedliwości” (Ml 3,20), „Światłością świata” (J 8,12), „Światłem na
oświecenie pogan” (Łk 2,32; por. Łk 1,78–79), było chrześcijańską odpowiedzią na
ten kult pogański. Interpretację tę popierają m.in. H. Usener, B. Botte, H. Frank, J.A.
Jungmann.
Inni historycy starożytnego chrześcijaństwa, jak L. Duchesne, H. Engberding, L.
Fendt, A. Strobel, uważają, że wybór daty był inspirowany apokryfami Nowego
Testamentu, które mówiły, że poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca. Stąd
obliczono, że jego narodzenie powinno przypadać dziewięć miesięcy później: 25
grudnia. Joseph Ratzinger w swojej książce Duch liturgii zwrócił uwagę m.in. na fakt,
iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana była za dzień stworzenia świata, w
związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako wspomnienie poczęcia
Jezusa (święto Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej śmierci.

Humor
- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód odśnieżam.
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

