Porządek Nabożeństw
od 15.12. do 22.12.2013 r.
Niedziela 15.12. III Adwentu, Gaudete
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Rocha i Marię, ++ Huberta i jego rodziców Karola i Gertrudę, Wilhelma, brata Józefa, szwagra Stanisława
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + ojca Karola Wacławczyk w 1 r. śmierci
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + ojca Karola w 12 r. śmierci, + matkę Gertrudę, + męża Leona oraz ++ pokr.
i dusze w czyśćcu
Poniedziałek 16.12.
17:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie
dla Elżbiety z ok. 75 r. urodzin
Wtorek 17.12.
17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka oraz ++ pokr.
Środa 18.12.
17:00 ………………………….
Czwartek 19.12.
16:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17:00 1. Za + żonę i matkę Jadwigę Mocny, ++ rodziców Augustynę i Dominika Maleska,
Wiktorię i Pawła Mocny, 3 braci, oraz ++ z pokr. Maleska i Mocny
2. Za + Urszulę Pokora w 1 r. śmierci oraz + ojca Pawła
Piątek 20.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. Z ok. urodzin do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za wszystkie otrzymane łaski,
z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie w rodzinie Kampa oraz o Boże bł. w rodzinach
dzieci
2. Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą
o Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach córek i wnuków
Sobota 21.12.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Bożą
opiekę i zdrowie z ok. urodzin Moniki
14:00 chrzest: Adam Maksymilian Pałek. Kamil Krzysztof Niestrój
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Różaniec
18:00 1. Za + matkę Marię Czernik w 1 r. śmierci
2. Za + matkę Łucję Sowicz w r. śmierci, ++ ojca Antoniego, męża Henryka, teściów
Marię i Franciszka, dziadków oraz ++ z pokr.
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Rozmowa rodzinna na temat Ewangelii
Pewnie zastanowiło nas to, że Jan Chrzciciel wysłał
do Jezusa zaufanych ludzi, aby się upewnić, czy jest
On rzeczywiście wyczekiwanym Mesjaszem. Do uszu
Jana dochodziły zapewne coraz częściej różne pogłoski o działalności Jezusa, z których jednak nie można
było zaczerpnąć całkowitej pewności odnośnie do Jego osoby. Odpowiedź, którą uzyskali wysłannicy Jana, nie była czymś gotowym, ale okazała się zadaniem, które należy koniecznie podjąć. Podobnie jak
Jan Chrzciciel, każdy z nas powinien pomyśleć, na
jakiego Mesjasza oczekuje. W sercu każdego człowieka spotykają się w związku z tym jakby dwa obrazy: z jednej strony mamy nasze życzenia, z drugiej
obraz namalowany życiem Pana Jezusa, Jego znakami, głoszoną Ewangelią oraz świadectwem Jego życia. Czas Adwentu daje nam możliwość, byśmy pomyśleli, jaki obraz Jezusa nosimy w sobie. – Dlaczego Jan Chrzciciel nie wybrał się osobiście do Pana
Jezusa, aby przekonać się, kim On jest? – Jakie zadanie otrzymali od
Pana Jezusa ludzie posłani przez Jana Chrzciciela? – Czy łatwo jest
nam mówić o Jezusie w rodzinie wśród znajomych, przyjaciół, kolegów? – Skąd rodzą się nasze trudności, by rozmawiać o Jezusie? –
Czy możemy w rodzinie umacniać swoją wiarę? – W jaki sposób możemy wspólnie rozwiązywać wątpliwości, jakie rodzą się w przeżywaniu wiary?
SENTENCJA TYGODNIA: ks. Józef Tischner: Losem człowieka
jest: dać się pokonać nadziei. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać
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bł. Jan Paweł II o rodzinie:
„Komunia miłości pomiędzy Bogiem i ludźmi, stanowiąca zasadniczą treść Objawienia i doświadczenia wiary Izraela, znajduje
swój wymowny wyraz w przymierzu oblubieńczym zawartym pomiędzy mężczyzną i kobietą. Stąd też główny przekaz Objawienia: „Bóg miłuje swój lud”, zostaje wypowiedziany również żywymi i konkretnymi słowami, poprzez które mężczyzna i kobieta
wyrażają swoją miłość małżeńską. Więź ich miłości staje się obrazem i znakiem Przymierza łączącego Boga z Jego ludem”. Na
naszych twarzach rysuje się podobieństwo do dziadków i rodziców. Ile razy ktoś rozpoznał nas po latach, tylko dlatego, że skojarzył nas z mamą, tatą, albo dziadkiem? Miłość małżeńska też
ma swoją twarz. Można z niej „odczytać” różne stany: od entuzjazmu po rozgoryczenie. Na twarzy miłości małżeńskiej rysuje się
podobieństwo do Boga. On zawierając przymierze z Izraelem, doświadczał tego, że nie wybrał sobie doskonałej Oblubienicy, ale
taką, która nieustannie dawała mu „okazję” do bezinteresowności.
Warto sięgnąć do Księgi Ozeasza. Tam można się przekonać, że
przed nami Ktoś już tę małżeńską Amerykę odkrył.
——————————————————————————
Starzy ludzie
Babcia Helenka w wieku 92 dwóch lat ciągle mieszkała w swoim
starym gospodarstwie, robiła sama makaron, prała w pralce z wyżymaczką, którą trzymała w piwnicy. Uprawiała warzywniak, tak
wielki, że mógłby wyżywiać wszystkich mieszkańców okręgu
Benton, jedynie za pomocą motyki i szpadla. Jej siedemdziesięcioletnie dzieci żywo protestowały, gdy upierała się, że będzie
kosić swój olbrzymi trawnik archaiczną kosiarką bez napędu. Pracuję na dworze tylko wtedy, gdy jest chłodno, wczesnym rankiem
i wieczorem, tłumaczyła babcia i zawsze mam na głowie kapelusz, który chroni przed słońcem. Mimo to jej dzieci poczuły zrozumiałą ulgę, gdy usłyszały, że babcia chodzi w południe na
lunch do miejscowego klubu seniora. Tak, przyznała się babcia,
gdy jej córka kiwała głową na znak pochwały. Chodzę im gotować. Ci starzy ludzie są mi bardzo wdzięczni, rzekła babcia.

Niedziela 22.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Franciszek Smieskol, Mutter Róża, Vater Jerzy Wałaszek, Pfr. Jerzy Obst
u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. wszystkich seniorów, chorych i samotnych
15:00 chrzest: Karol Marcin Muszkiet
17:15 Różaniec
18:00 Za + matkę Agnieszkę w 10 r. śmierci, ++ ojca Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana,
bratanka Joachima, ciocie Marię i Helenę oraz ++ dziadków z obu stron
——————————————————————————————
Dziś niedziela III Adwentu, kolekta na cele naszej parafii. Nabożeństwo o 17:15
——————————————————————————————
Od poniedziałku do piątku Roraty o godz. 17:00. Zapraszamy
——————————————————————————————
W środę od 18:00 do 19:00 można w kancelarii zapisywać intencje mszalne (szczególnie zapraszam do zamawiania intencji na miesiące styczeń, luty, marzec. Są jeszcze wolne intencje w bieżącym roku).
——————————————————————————————
W czwartek o 19:00 na plebanii spotkanie przedstawicieli PRD.
——————————————————————————————
W piątek w salce spotkanie wigilijne dla klas 1,2 i 3 gimnazjum.
——————————————————————————————
W sobotę o 10:00 w salce spotkanie ministrantów (ważne).
——————————————————————————————
W przyszłą niedzielę IV Adwentu, kolekta na cele naszej parafii. Po Mszy św. o godz. 10:00 ZAPRASZAMY na Wigilijne Spotkanie do salki wszystkich, szczególnie osoby starsze, samotne, chore.
——————————————————————————————
Sakrament pokuty. Gorąca prośba, aby spowiedzi nie odkładać na dzień Wigilii.
- od poniedziałku do czwartku pół godziny przed każdą Mszą św.
- piątek od 15:00 do 17:00 szczególnie dla dzieci i młodzieży
- sobota od 7:30 do 10:00 oraz od 15:00 do 18:00
- niedziela od 16:00 do 18:00.
——————————————————————————————
Opłatki i świece można nabywać w zakrystii.
——————————————————————————————
Trwają prace przy malowaniu salki katechetycznej.
——————————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za zakup rzeczy sprzedawanych
w ubiegłą niedzielę przez Caritas parafii.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem płyta z kolędami i pastorałkami) oraz Mały Gość
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Irenie Szostok i p. Adelajdzie Grabinkskiej składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Grażynę Hornik, Beatę Koj, Gabrielę
Bogdoł i Małgorzatę Szymik. Bóg zapłać!
Błogosławionego czasu Adwentu!

