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24. – 30. 12. 2018 

IV Niedziela Adwentu 
Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a 

duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w 

moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej 

od Pana». 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi 

utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 

rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». 

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 

podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «oto 

idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej 

woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 12. 2018 - Wigilia 

7. 00 Za + Horsta Otremba, jego ++ rodziców, teściów Leontynę i Józefa Mikoda 

oraz za d.op. 

8. 00 - 12.00  Okazja do spowiedzi św. 
16. 00 PASTERKA DLA DZIECI:  Do Dzieciątka Jezus w int. naszych dzieci 

młodszych i starszych o potrzebne łaski 

24. 00 PASTREKA:  Do Dzieciątka Jezus w int. naszej Młodzieży o dar żywej wiary, 

za Parafian oraz żyjących Dobrodziejów kościoła  

- Za + Innocentego Pfitzner w 14 r. śm. 

 Wtorek 25. 12. 2018 – Boże Narodzenie - Uroczystość 
8. 00 - Za ++ rodz. Łucję i Viktora Szendzielorz, trzech braci: Gintera, Gerharda i 

Huberta  

- Za + męża Pawła Galgon, rodziców, brata, za wszystkich krewnych i dusze 

czyśćcowe 

10. 30 Za ++ Sylwię i Henryka Albrecht w 25r.  śm., córkę Adriannę, pokr. i d.op. 

16. 00 Uroczyste Nieszpory Świąteczne 

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

Tomasza, za ++ dziadków, krewnych i + kuzyna Krzysztofa Waliczek w I r. 

śmierci 

 Środa 26. 12. 2018 – św. Szczepana, pierwszego męczennika -  

II Dzień Świąt 
8. 00 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, syna Alfreda, za ++ z rodzin Tkocz 

- Pasoń, pokr. i dusze czyśćcowe 

9. 00 Za żyjących i za zmarłych Członków DFK (w jęz. niem.) 

10. 30 - Za Parafian i Dobrodziejów kościoła  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dzieci: Antoniego Radomskiego i Antoniego 

Mirko, za rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całych rodzin prosząc o 

potrzebne łaski 

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

w int. Henryka z ok. 60 r. ur., za żonę Joannę i dzieci 

 Czwartek 27. 12. 2018 – św. Jana Ap. i Ewangelisty - święto 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do Mił. Bożego za + syna Huberta Witola w I r. śm., za + brata Benjamina i 

ojca Józefa 

 Piątek 28. 12. 2018 – św. Młodzianków, męczenników - święto 
9. 00 - Przez wstawiennictwo św. Młodzianków za wszystkie nasze dzieci  

- Dz. błag. do B Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o dalsza opiekę Bożą w int. 

całej rodziny Witola 

 Sobota 29. 12. 2018 – św. Tomasza Becketa, bpa i m. - święto 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Gertrudy, za dzieci, wnuki i za + męża Antoniego 



14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Henryka Widera z ok. 50 r. ur., za żonę Annę, synów, teściową i w int. całej 

rodziny oraz za ++ rodziców i całe pokr. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA   

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z ok. 55 r. ślubu i za dzieci z 

rodzinami  

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

int. Marka z ok. 40 r. ur., za rodziców i rodzeństwo  

- Za + Cecylię Kacuba, męża Franciszka, ++ rodziców, trzech braci, za ++ z 

pokr. i d.op.  

- Za + matkę Irenę Kieljan w 6 r. śm., za + ojca Mieczysława i za ++ z rodz. 

Kieljan  

- Za + Rosę Ochotta w 30 dz. po śm.  

- Za + męża i ojca Waltra Okos, jego ++ rodz. Klarę i Józefa, teściów Annę i 

Feliksa, rodzeństwo, pokr. i dusze czyśćcowe  

- Za ++ z  rodzin Kasperek - Linkert - Kornek – Lazar i za dusze czyśćcowe 

 Niedziela 30. 12. 2018 – Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
8. 00 Za + Annę Micheń w rocznicę śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za + Teresę Schwalbe w rocz. śm., za ++ z rodz. Schwalbe, Laxy, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

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

int. Domiceli Pomietło z ok. 86 r. ur., za córki i syna z rodzinami  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Damiana Kędzior, za siostrę 

Viktorię, za rodziców i babcię oraz w int. całej rodziny 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (24.XII) Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęca się wiernych 

do religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: 

abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, 

odczytanie fragmentu Ewangelii, życzenia i śpiew kolęd  

2. We wtorek (25.XII) uroczystość Narodzenia Pańskiego  

3. W środę (26.XII) św. Szczepana, pierwszego męczennika, w czwartek (27.XII) 

święto św. Jana Apostoła, (błogosławieństwo wina), w piątek (28.XII) święto 

świętych Młodzianków (Eucharystia dla dzieci z indywidualnym 

błogosławieństwem)  

4. W święto Świętych Młodzianków (28.XII) w Jemielnicy Eucharystia dla 

pracujących za granicą. Na ten dzień Biskup Opolski udziela dyspensy od 

obowiązku zachowania piątkowej  wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 

dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej  

5. W niedzielę (30.XII) święto Świętej Rodziny  



6. Kolekty: z Pasterki (25.XII) przeznaczona na zasilenie Fundacji Ochrony Życia 

(Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia), na Wydział Teologiczny 

w Opolu a kolekta w drugie święto – ostatnia na oświetlenie kościoła i na 

zakupiony opał do naszej świątyni. Do tej pory zakupiłem 10 ton ekogroszku  

7. Bóg zapłać  naszym Fachowcom za zbudowanie szopki  betlejemskiej i za 

wszelkie dary na stół plebański z okazji świąt, podziękowania  także w imieniu 

obdarowanych tzw. beneficjentów - emerytów, rodzin wielodzietnych, 

potrzebujących za otrzymane paczki świąteczne. Nasi Parafianie i nie tylko, 

ludzie dobrej woli przekazali mnóstwo prezentów dla tych, którym wiedzie się 

gorzej  

8. Wszystkim Parafianom, naszym Rodzinom życzę pięknych, błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask Bożej Dzieciny 

Plan kolędy 

27 grudnia 2018 (czwartek) – ul. Augustyna, Śluza, Józefa - godz. 12.00  

28 grudnia 2018 (piątek) – ul. Przedpole, Bażantowa, Przepiórki, Gołębia, Świeżego -

godz. 12.00  

29 grudnia 2018 (sobota) - ul. Podborna (od rodz. Sauerbier do rodz. Lisowski) - 

godz. 10.00  

30 grudnia 2018 (niedziela) - ul. Podborna (od rodz. Kałabun do rodz. Gierwatowski) 

- godz.12.30 

Humor 

Grymaśna dama przymierza kapelusze. Podoba jej się dopiero dwudziesty piąty. 
- Ile płacę? 
- Nic, bo to ten, w którym pani przyszła 

Ciocia spotyka Marysię:  
- Co słychać, Marysiu? 
- Mamusia urodziła braciszka. 
- Ale przecież wasz tatuś jest już od trzech lat za granicą! 
- Tak, ale często pisze... 

- Mamusiu, czy diabeł jest mężczyzną? 
- Nie, jest o wiele gorszy od mężczyzny. 
- A więc jest kobietą.  

Zima, Nad przeręblą siedzi dwóch wędkarzy. W pewnej chwili jeden z nich przykłada 
rękę do policzka. Drugi patrzy zdziwiony i pyta: | 
- Co ci jest? Ząb cię boli?  
- Nie, rozmrażam robaki. 


