
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20.12.2020 – 27.12.2020 

Niedziela – 20.12.20, IV Niedziela Adwentu, kolekta na potrzeby parafialne 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + męża Józefa Kudelka. 
  9.00 – Za + Arnolda Glomb od Chóru parafialnego. 
10.30 – Suma: Za + Alfreda Juraszek w 6 rocznicę śmierci.  

Poniedziałek – 21.12.20,  
  6.30 – Za + ks. Zygmunta Nabzdyk 
16.30 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za + żonę i matkę Gertrudę Pulst w kol. r. śmierci. 

Wtorek – 22.12.20,  
  6.00 – Spowiedź przedświąteczna 
  6.30 – Za ++ Łucję i Rudolfa Solga, ich ++ rodziców i rodzeństwo o  
   zbawienie wieczne oraz wszystkich ++ z rodzin Solga, Nieużyła,  
   Szywalski, Maj, Osak, Chwałek i Pokrywka.  

Środa – 23.12.20,  
17.00 – Spowiedź przedświąteczna 
17.30 – Roraty: Za ++ rodziców Jezusek i Drost, + siostrę Martę, braci Lotara 
   i Jana oraz ++ z pokrew.  
18.30 – 19.00: Spowiedź przedświąteczna 

Czwartek – 24.12.20, Wigilia Bożego Narodzenia 
  7.30 – Spowiedź przedświąteczna 
  8.00 – Za + brata Józefa Drost, jego syna Rajmunda i siostrę Annę.  

Po mszy będzie można zabrac do domu Betlejemskie Światło Pokoju 

Uroczystość Bożego Narodzenia 
        Kolekta na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia  
20.00 – I Pasterka: Ku czci Chrystusa Nowonarodzonego za wszystkich  
   Parafian. 
24.00 – II Pasterka: Ku czci Chrystusa Nowonarodzonego za wszystkich  
   Parafian. 

Piątek – 25.12.20, Uroczystość Bożego Narodzenia 
  7.30 – Za + męża Gerarda Gebauer, ++ rodziców, teściów, dziadków, pokrew.  
  Gebauer i Nowak.  
  9.00 – Do Dzieciątka Jezus i Świętej Rodziny za Rodziny w naszej Parafii. 
10.30 – Suma: Ku czci Chrystusa Nowonarodzonego za wszystkich Parafian 

Sobota – 26.12.20, II  święto Bożego Narodzenia, św. Szczepana 
     Kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu.  
  7.30 – Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Małgorzaty  
   i Damiana Kluge i ich dzieci.  
  9.00 – W jęz. niem.: Za + Klausa Kocula w I rocznicę śmierci. 
10.30 – Dziękczynna z okazji 90 r. urodzin Bernarda Panusz za podziękow. za  
   odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.  

Niedziela – 27.12.20, Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
         Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Stein, Alice Wasner, ++ z pokrew.  
  Stein i Wiesiołek.  
  9.00 – Do Świętej Rodziny z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą  
  opiekę i zdrowie dla rodzin Czerner, Koleczek i Piszczała.  
10.30 – Suma: Do Świętej Rodziny w int. małżonków Dariusza i Marzanny  
  Maj z okazji 35 r. ślubu z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu 
łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z 
nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość 
naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, 
lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się 
spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju 
wokół nas. 
2. Ostatnie w tym adwencie Roraty w poniedziałek i środę o godz. 17.30.  
3. Okazja do spowiedzi św. według planu.  
4. W poniedziałek rozpoczynamy stawianie dekoracji świątecznej w kościele.  
5. Odwiedziny chorych tylko na indywidualne zgłoszenie u ks. proboszcza. 
6. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, 
zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede 
wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii 
św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach 
przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu.  
7. Zapraszamy serdecznie na Pasterkę. Zgodnie z tradycją naszych ojców 
będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia. Proszę aby skorzystać 
również z Pasterki o wcześniejszej godzinie, bo liczba miejsc w środku jest 
ograniczona i może się zdarzyć, że nie wszyscy będą mogli wejść do środka 
kościoła. O godz. 20.00 uruchomimy też nagłośnienie zewnętrzne. 



PLAN SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH 2020/2021 
Drodzy Parafianie! Tym razem nie będę mógł zagościć w Waszych domach z 
tradycyjną świąteczną wizytą kolędową. Chciałbym jednak się z Wami spotkać 
i dlatego zapraszam do naszego pięknego kościoła na wspólne modlitewno - 
kolędowe spotkanie. Po mszy św. i słowie oraz kolędowaniu będzie możliwość 
zamówienia mszy św. na rok 2021. Odbywać się one będą według 
następującego planu: 

Poniedziałek – 28.12.20,  
17.30 – ul. Sucharskiego 
Wtorek – 29.12.20,  
17.30 – ul. Baczyńskiego 
Środa – 30.12.20,  
17.30 – ul. Bukowa, Błękitna, Łąkowa i Kosynierów 
Poniedziałek – 04.01.21, 
17.30 – ul. Stoczniowców, Rajska, Ptasia, Kamienna i Księdza Dutki. 
Wtorek – 05.01.21,  
17.30 – ul. Główna od początku do skrzyżowania z ul. Stoczniowców 
Czwartek – 07.01.21,  
17.30 – ul. Główna od ul. Stoczniowców do końca. 
Piątek – 08.01.2021  
17.30 – ul. Lasoki, Wodna, Zacisze i Rybarze 

SENTENCJA TYGODNIA  
Najlepszym przygotowaniem się do jutra jest robienie dzisiaj wszystkiego, co 
w twojej mocy (H. Jackson Brown Jr) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Stary zgorzkniały wdowiec objaśnia dzieciom stworzenie Ewy: 
- Pan Bóg, przed wzięciem jednego żebra Adamowi, dał mu środek nasenny i 
powiedział: „Śpij spokojnie, synu, bo ostatni raz możesz to uczynić” 
 

Dobrej niedzieli, dobrego przygotowania i przeżycia Świąt Narodzenia 
Pańskiego oraz obfitości Bożego błogosławieństwa wszystkim parafianom i 

przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Rozważanie 

Świat coraz bardziej przypomina choinkę, z wielością bombek i 
światełek oraz nieustannym globalnie nudnym brzdękiem „Merry 
Christmas”, a nie cichą, trudną, acz pełną radosnego oczekiwania drogę do 
Betlejem. 

Warunkiem tej drogi, nawet pośród sympatycznych błyskotek, jest 
przyjęcie Obecności. Przyjęła Ją Maryja – „Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa”. Zgodziła się na Inną Obecność Boga w 
swoim życiu, na przyjęcie Słowa, na bycie Matką Mesjasza – Jezusa 
Chrystusa. Przyjęcie przez Maryję było ciche, nieznane, odległe od tego, co 
jej współczesnym wydawało się najważniejsze dla ich losu, dla losów ich 
świata. Objawienie tej Obecności, objawienie Jezusa Chrystusa światu, 
zaczęło się w betlejemską noc narodzin. Maryja miała świadomość, że to 
wielkie działanie Boga, otoczenie i przeniknięcie Jej życia Bożą Obecnością 
zmieniło je. Pozwoliło na radość – „Wielbi dusza moja Pana i raduje się 
duch w Bogu moim Zbawcy. (...) Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”. 

Radością swą Maryja dzieliła się z Elżbietą, z Józefem, później – w 
ową cichą, świętą noc – włączyli się w nią i pasterze. Nigdy jednak nie była 
to radość oderwana od pełnej świadomości jej źródła – od Obecności. 

Liturgia ostatnich dni Adwentu zaprasza nas do nauki takiego 
właśnie nierozdzielania, nieodrywania tego, co przeżywane wewnątrz, od 
tego, co zewnętrzne, radosne, pełne dźwięków, zapachów i tak koniecznej, 
zapobiegliwej krzątaniny. 

Jest jeszcze do zbadania, czy jestem już otwarty na radość i na jej 
źródło – Obecność. Jeśli w sercu więcej jest błyskotek niż ciszy wskazującej 
na Obecność, to warto coś zmienić. 


