Porządek Nabożeństw
od 11.12. do 18.12.2016 r.
Niedziela 11.12. III Adwent
7:00 Różaniec
7:30 Za parafian (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca Tadeusza Osińskiego z ok urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka Swoboda oraz ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + Adelajdę Grabińską w 1 r. śmierci
Poniedziałek 12.12. MB z Guadalupe
17:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Konieczny, teściów Hildegardę i Józefa Bogdoł, dziadków
Florentynę i Juliusza Strzelczyk oraz pokr.
Wtorek 13.12. św. Łucji, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 Za + Władysław Żołnierczyk w miesiąc po śmierci
Środa 14.12. św. Jana od krzyża, prezbitera i doktora, wsp.
15:00 Z podz. za odebrane łaski o Boże bł. wst. NMP opiekę, zdrowie dla Edeltrauty Felix z ok.
75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów
17:00 Za ++ matkę Marię z ok. urodzin, ojca Franciszka, siostrę Annę, brata Joachima, szwagra
Alojzego oraz pokr.
Czwartek 15.12.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Jerzy Ibrom w miesiąc po śmierci
Piątek 16.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ matkę Łucję Sowicz, ojca Antoniego, męża Henryka, dziadków, teściów i pokr.
Sobota 17.12.
8:00 Za + Władysław Żołnierczyk - zam. od sąsiadów
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Józefa w 10 r. śmierci
Niedziela 18.12. IV Adwent
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol w r. śmierci., matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego Obst,
++ z pokr. Smieskol, Obst, Wałaszek (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski o Boże bł. wst. NSM opiekę, zdrowie w rodzinie i rodzinach
synów
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża i ojca Karola w r. śmierci, matkę, męża i ojca Leona pokr. i dusze w czyśćcu
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Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi
jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście
8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus”
papież Pius IX w bazylice św. Piotra
w Rzymie w obecności 54 kardynałów
i 140 arcybiskupów i biskupów. Maryja od
momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu,
którego mogłaby się dopuścić, ale również
od dziedziczonego przez nas wszystkich
grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga.
Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił
Maryję przed grzesznością. Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków
chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze
wskazywali na szczególną rolę i szczególne
wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi.
Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W XIII w. Jan Duns Szkot,
wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą
odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto
Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie
objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej
dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Sentencje Adwentowe:
- Wojciech Kurtyka „ Chodzenie po górach, wspinanie jest ucieczką od monotonnych mechanizmów, które zabieganemu człowiekowi nie pozwalają zauważyć nieba nad głową. Otwiera oczy,
porusza wiele poziomów wrażliwości”. „ Człowiek powracający z trudnej górskiej eskapady jest
istotą mądrzejszą, spokojniejszą i promieniującą wewnętrznie”.
- Phil Jackson „ Jeśli chcesz, żeby inni zaczęli zachowywać się inaczej, wyszli ze swoich kokonów, musisz ich zainspirować”.
- Marek Kamiński „ Kiedyś modlitwa wyznaczała rytm dnia. A dziś?”.
- Jerzy Kukuczka „ Boję się nieznanego. Ale to nieznane często jest wyolbrzymiane”.
- ks. Józef Tischner „ Nic tak nie buduje człowieka jak wdzięczność”.
- ks. Józef Tischner: Do ostatniej chwili pisał, gdy już nie mógł mówić. W pewnej chwili cicho
mówi „siostro widzę wielkie światło, proszę notować”. Siostra poszła po papier, a kiedy wróciła,
już nie żył.
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Zaproszenie:
* Od I Niedzieli Adwentu do II Święta Wielkanocy, w domu,
w jakimś miejscu postawmy słoiczek Panama, do którego przez
ten czas można wrzucać ofiary. Jeśli z czegoś dla siebie zrezygnujemy, to można wrzucić tam wartość rzeczy, przyjemności z której, ktoś zrezygnował (np. ktoś zrezygnuje z kupna czekolady,
paczki papierosów, itp. i taka to wartość, zostaje ofiarą do słoiczka). W II Dzień Wielkanocy będzie przeprowadzona przed młodzież akcja „ Panama - dyngus”, i słoiki (z ofiarami) zostaną
zebrane.
W wejściu do kościoła jest skarbonka, z której ofiary przeznaczamy na akcję - Panama 2019.
* W połowie grudnia, ukaże się książka „Camino. Nowe Drogi”. .
Po Pasterce i w I dzień Świąt, będzie można książkę nabywać.
Ewentualne zyski przeznaczone zostaną na ten sam cel
Zapraszamy, każdego (również gimnazjalistów) kto chce włączyć
się do Naszej Grupy i robić „Raban” przez spotkania, pomysły,
modlitwę, prace, zbiórki. Przyjdź do Nas na Facebooku strona
(fanpage) „Kajakiem do Panamy”. Tam można przystanąć nad
cytatem adwentowym, pomyśleć i wg. uznania dokończyć. Tam też
licytacja „Aniołka z drzewa oliwnego, wykonanego przez chrześcijan z Betlejem”. Licytacja jest wirtualna, ale ofiara z niej na
Panamę, ma być jak najbardziej realna. Na razie ofiarowana
suma150 zł.
Propozycja: Wyjazd większych grup, planowany jest z dużym
wyprzedzeniem, dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany wyjazdem,
to do 22 grudnia proszę o wstępny zapis. Jeśli będzie odpowiednia
ilość osób, wtedy zaczniemy myśleć o ewentualnym wyjeździe.
1. 28 - 30 kwiecień (piątek od rana, sobota, niedziela) wyjazd do
Zakopanego. W programie: wycieczka w góry do MB na Wiktorówkach, zabawa, Msze w sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, i pustelni brata Alberta. (koszt zostanie podany).
2. We wrześniu 8 dniowa samolotowa, pielgrzymka do Fatimy.
Na miejscu autokarem m.in. Lizbona, pobyt nad oceanem, Porto,
Santiago de Compostella i inne miasta. Koszt ok. 3.500 zł.

Dzisiaj III Niedziela Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
O 17:15 Nabożeństwo. Gościem jest o. Joachim Zok, misjonarz i wykładowca.
W parafii Staniszcze Wlk. koncert, o 17:00 wystąpi chór z Jasnej Góry. Kolekta na cele parafii.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Roraty od poniedziałku do piątku o 17:00. Zapraszamy wszystkich: dorosłych,
młodzież, dzieci. W czwartek na i po Roratach w kościele spotkanie uczniów
gimnazjum (przynosimy dzienniczek kandydata).
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W środę o 16:00 spotkanie w salce kandydatów do I spowiedzi i Komunii św.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W piątek o 18:30 na plebanii spotkanie PRD.
W parafii św. Rodziny w Zawadzkiem Adwentowe Czuwanie dla młodzieży.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę IV Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
O 17:15 Nabożeństwo. Kolekta na cele parafii. Na Mszy św. o 10:00 przekazanie Światełka Pokoju z Betlejem. Po Mszy św. o 10:00 w salce Wigilia dla
seniorów, starszych, chorych, ZAPRASZAMY. Po Mszach św. młodzież będzie rozprowadzała „Panama-BOMBY” (prośba młodzieży o wsparcie i życzliwe potraktowanie tego pomysłu). W Opolu w katedrze o 14:00 na modlitwę
zaprasza biskup opolski, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Udział
w Roratach, zaangażowanie. Zespołowi Caritas za czekolady Mikołaja.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Kancelaria czynna po Mszy św. w czwartek, piątek, sobotę (intencje mszalne
na 2017 rok). Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. w czwartek od
16:00 do 17:00. Biblioteka czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, opłatki (również w klasztorze), książeczki Droga do nieba
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej: Małgorzata
Mikoszek, Małgorzata Gerus, Agata Foryś, Anna Rathmann. Bóg zapłać!
Marana tha !

