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III Niedziela Adwentu - Gaudete
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z
zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest
ten, kto nie zwątpi we Mnie».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć
na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty
noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej
niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on».

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny
plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i
umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia
stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków,
którzy przemawiali w imię Pańskie.

Intencje mszalne
Poniedziałek 16. 12. 2019
18. 00 RORATY: Za ++ rodz. Franciszkę i Jana Piechota, za ++ z rodz. Piechota i
pokr.

Wtorek 17. 12. 2019
18. 00 RORATY: Za + Wiktorię i Maksymiliana Franczok, dwóch synów
Alfonsa i Romana, + córkę Anielę i za ++ z pokr.
18. 45 Katecheza dla VII kl. Szkół Podstawowych

Środa 18. 12. 2019
18. 00 RORATY: Za + Huberta Szywalski w rocznicę śm., za ++ rodziców,
rodzeństwo i krewnych

Czwartek 19. 12. 2019
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + Gerharda Woszek, który zmarł za granicą, za zmarłe dwie żony i d.op.
18. 00 RORATY: Za + Irenę Figura z ok. 70 r. ur.

Piątek 20. 12. 2019
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA, RORATY: Za ++ rodz.
Agnieszkę i Jana Kurpierz, ich + syna Józefa oraz za ++ z pokr. Pietruszka –
Kurpierz
18. 45 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 21. 12. 2019 – św. Piotra Kanizjusza, kapł. i dra K.
15. 00 - 18.00 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za + Lucję Chlebowską, za ++ Zenona i Annę, za ich siostry, braci oraz
rodziców z obu stron
- Za + koleżankę Irenę Figura – Msza św. ofiarowana od Seniorów z Domu
Dziennego Pobytu nad Odrą
- Za ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, + córkę Marię Bigiel i za ++ z
pokr.
- Za + Elżbietę Ocik w 30 dz. śm., za + ojca Franciszka w 14 r. śm.
- Za ++ rodz. Piotra i Stefanię Czura, za + brata Lucjana i pokr.
19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św.

Niedziela 22. 12. 2019 – IV Niedziela Adwentu
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Piotra Czioska z ok. 18. r. ur., za rodziców,
rodzeństwo, dziadków i za całą rodzinę
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz.za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Wiktorii Nowak z ok. 85 r. ur., za męża Pawła, za dzieci z rodzinami i wnuki
15. 00 Okazja do spowiedzi św.
16. 00 Nieszpory adwentowe
16. 30 Za ++ Jana i Marię Franczok, córkę Katarzynę, syna Henryka, pokr. i d.op.
17. 30 - 18. 00 Okazja do spowiedzi św.

Pozostałe ogłoszenia
1. Dziś 15 grudnia przypada adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii.

Od godz. 9.00 do 16.00
2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (sobota) św. Piotra Kanizjusza kapł. i
dra K.
3. Zapraszam każdego dnia na RORATY o godz. 18.00
4. Podziękowanie za ubiegłotygodniową zbiórkę do puszek na Kościoły na
Wschodzie. Na ten cel nazbierano 609 Zł. 16 Gr.
5. Zbiórka ministrantów – sobota godz. 12.00
6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00
7. Odwiedziny chorych w czwartek 19 grudnia od godz. 10.00
8. W zakrystii można nabywać opłatki i świece na stół wigilijny
9. W sobotę i w niedzielę będzie już spowiedź przedświąteczna, a następnie w
poniedziałek i we wtorek przed świętami
10.W przyszłą niedzielę (22.XII) spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami
żyjącymi w związkach niesakramentalnych – katedra godz. 14.00
11.Bardzo proszę naszych Fachowców o zrobienie stajenki Betlejemskiej
12.27 Wigilia Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących miasta Opola pod
patronatem Ordynariusza diecezji opolskiej ks. Biskupa Andrzeja Czai odbędzie
się w niedzielę 22 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo–
Kongresowym ul. Wrocławska 158 (za Centrum Handlowym Karolinka).
Zaproszenia na Wigilię można odbierać od soboty 14.12 br. także w naszej
Parafii

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech
rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i
wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni
zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym:
«odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam
przychodzi, by was zbawić».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy
wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.
Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze
szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i
wzdychanie.

Patron tygodnia: św. Piotr Kanizy
Św. Piotr Kanizy, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się w 1521 roku w Nijmegen
(Holandia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Piotr
studiował teologię w Kolonii. W 1543 roku wstąpił do jezuitów. Po ukończeniu
doktoratu skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór
protestantyzmu. Pracował w Ingolstadzie, Wiedniu, Pradze, Augsburgu, Innsbrucku,
Monachium. Jego aktywność przejawiała się głównie w kaznodziejstwie oraz
nauczaniu. Założył i zreformował liczne kolegia, uniwersytety w Niemczech. W 1558
roku odbyt krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków), towarzysząc
nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Rozjusza. Jako
teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562). Napisał wiele rozpraw
apologetycznych. Jednym z jego popularnych dzieł był katechizm (200 wydań).
Ostatnie lata spędził we Fryburgu szwajcarskim. Zmarł 21 grudnia 1597 roku.
Beatyfikował go Pius IX (1864), kanonizował oraz ogłosił doktorem Kościoła Pius XI
(1925). Jest określany "apostołem Niemiec". Patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz
szkolnych organizacji katolickich w Niemczech.
W IKONOGRAFII przedstawia się św. Piotra Kanizego w sutannie jezuity.
Jego atrybutami są: katechizm, krucyfiks, młotek, pióro.

Humor
Facet wszedł do gabinetu psychiatry, rozejrzał się:
- Przepraszam, chciałem wejść do dentysty, ale coś mi mówi, że źle trafiłem.
- Nie, nie. Jeżeli coś do ciebie mówi, to dobrze trafiłeś.
Kobieta, której mąż często przychodził do domu pijany, postanowiła oduczyć go tego
nawyku. W noc Halloween przebrała się za diabła i schowała się za drzewem, by
zatrzymać go w drodze do domu. Kiedy nadszedł, wyskoczyła zza drzewa i stanęła
przed nim z czerwonymi rogami na głowie, długimi pazurami i widłami w ręku.
- Kim jesteś? - zapytał mąż.
- Diabłem! - odpowiedziała.
- W takim razie, ożeniłem się z twoją siostrą.
1 kwietnia - żona chcąc wkręcić męża, podchodzi do niego i mówi:
- Spotkałam dzisiaj twoją kochankę.
Mąż natychmiast pobladł i spytał:
- Którą?

