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23. – 29. 12. 2019

IV Niedziela Adwentu
Słowa Ewangelii według Świętego 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.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
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 uprzykrzać
się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

Intencje mszalne
Poniedziałek 23. 12. 2019

Za ++ Annę i Erwina Berger oraz d.op.
- 11. 00 Okazja do spowiedzi św.
- 18. 00 Okazja do spowiedzi św.
RORATY: Za ++ rodziców Marię i Franciszka Gajecka oraz za ++ z rodz.
Wieczorek - Gajecka - Kurpierz
19. 00 - 20. 00 Okazja do spowiedzi św.
7. 00
8. 00
15. 00
18. 00

Wtorek 24. 12. 2019 – Wigilia Bożego Narodzenia

7. 00 Za ++ Marię, Franciszkę i Jerzego oraz pokr. i d.op.
8. 00 - 11. 00 Okazja do spowiedzi św.
16. 00 PASTERKA DLA DZIECI: Do Dzieciątka Jezus w int. wszystkich
naszych Dzieci prosząc o potrzebne łaski
23. 40 Nabożeństwo kolędowe – chór parafialny zaśpiewa kolędy i pastorałki
24. 00 PASTERKA: Za + Innocentego Ficner w 15 r. śm.
- W int. naszej Młodzieży prosząc o łaski od Dzieciątka Jezus

Środa 25. 12. 2019 – Narodzenie Pańskie - Uroczystość

8. 00
10. 30
16. 00
16. 30

Za Parafian i żyjących Dobrodziejów Kościoła
Za ++ rodz. Sylwię i Henryka Albrecht, córkę Adriannę, pokr. i d.op.
Nieszpory świąteczne
Za ++ Alfonsa i Helgę Szyndler, teściów Annę i Jana Wolny, ich wnuka
Tomasza, za ++ krewnych, za + kuzyna Krzysztofa Waliczek w 2 r. śm. i d.op.

Czwartek 26. 12. 2019 – św. Szczepana, m. – Drugi Dzień Świąt

8. 00 Za + matkę Różę Pasoń, męża Stanisława, syna Alfreda, ++ z rodz. Pasoń Tkocz
9. 15 Za żyjących i ++ członków DFK Groszowice
10. 30 Intencja wolna
16. 30 Za + Jerzego Kurpiers w 30 dz. po śm.

Piątek 27. 12. 2019 – św. Jana Apostoła Ewangelisty

7. 00 Za + Huberta Witola, za ++ ojca Józefa, brata Benjamina, za ++ dziadków z
obu str.
14. 30 Ślub i Msza św. Agnieszka Kloc i Piotr Markiewicz

Sobota 28. 12. 2019 – św. Młodzianków

8. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków za wszystkie nasze dzieci młodsze i
starsze
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże bł. w int.
Marii Brisz z ok. 70 r. ur., za męża i dzieci
- Za + Rafała Sikora w 3 r śm., za + męża Józefa, ++ z rodz. Bauch – Sikora
- Za + matkę Irenę Kieljan w 7 r. śm., za + ojca Mieczysława, za ++ z rodz.
Kieljan – Małecki
- Za + męża i ojca Waltra Okos, jego ++ rodziców Klarę i Józefa, rodzeństwo,
pokr. i d.op.
- Za + Irenę Czypek w I r. śm., za męża Franciszka, za ++ rodziców
Franciszkę i Piotra Gosztyłę, pokr. i d.op.

Niedziela 29. 12. 2019 – Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
8. 00 - Za wszystkie nasze Rodziny
- Za + Annę Micheń, jej rodziców, rodzeństwo i krewnych
10. 30 Za + Teresę Schwalbe w rocznicę śm., za ++ teściów i szwagra
16. 00 Nieszpory świąteczne
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie w int.
Domiceli Pomietło z ok. 87 r. ur., za córki i syna z rodziną

Pozostałe ogłoszenia

1. Dzisiaj w katedrze o godz. 14.00 spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

żyjącymi w związkach nieskramentalnych
W poniedziałek ostatnie RORATY o godz. 18.00
We wtorek (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, śpiew kolęd
W środę (25.XII) Uroczystość Narodzenia Pańskiego, w czwartek (26.XII) św.
Szczepana – Drugi Dzień Świąt, w piątek (27.XII) św. Jana Ewangelisty
(błogosławieństwo wina), w sobotę (28.XII) święto Świętych Młodzianków
Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej
wstrzemiężliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych
przebywających na terenie Diecezji Opolskiej
W sobotę (28.XII) w Jemielnicy o godz. 11.00 Eucharystia dla osób pracujących
za granicą
Kolekty: z Pasterki – przeznaczona na zasilenie Fundacji Ochrony Życia (Dom
Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia), w Boże Narodzenie na
Wydział Teologiczny w Opolu, w drugie święto kolekta PARAFIALNA NA
OPAŁ DO KOŚCIOŁA
Bóg zapłać naszym Fachowcom za zrobienie szopki betlejemskiej i za wszelkie
dary na stół plebański z okazji świąt, podziękowania także w imieniu
obdarowanych 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
Wszystkim Parafianom, naszym Rodzinom życzę pięknych, błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask Bożej Dzieciny

PLAN KOLĘDY
27 grudnia 2019 (piątek) - ul. Augustyna, Śluza (z przerwą na ślub o godz.
14.30) – od godz. 12.00
28 grudnia 2019 (sobota) - ul. Józefa - od rodz. Kulik (z przerwą na chrzty o
godz.13.00) – od godz. 11.00
29 grudnia 2019 (niedziela) - ul. Podborna (od rodziny Kałabun do rodz.
Gierwatowski) – od godz. 12.30
30 grudnia 2019 (poniedziałek) ul. Przedpole, Bażantowa, Przepiórki, Gołębia,
Świerzego – od godz. 12.00

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach
świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez
powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy,
powołani przez Jezusa Chrystusa.
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w
Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

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.

Humor
Po pustyni idzie płetwonurek ubrany w akwalung, płetwy, żar leje się z nieba. Spotyka
Araba na wielbłądzie:
- Przepraszam, do morza daleko?
- Ponad 200 km - mówi Arab.
- No, ładnie, ale plażę to żeście odwalili, że ho ho!
W nadmorskim kurorcie panika. Wszyscy się pochowali, bo z cyrku uciekły dwa lwy.
Poszły na plażę, usiadły nad brzegiem morza i jeden z nich mówi:
- Zupełnie nie rozumiem tych ludzi. Pełnia sezonu, a tu ani żywej duszy!

