
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12.12.2021 – 19.12.2021 

Niedziela – 12.12.21, III Niedziela Adwentu – „Gaudete” 
             Kolekta na parafialny fundusz remontowy  
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Horsta Geschlecht oraz jego ++ rodziców (od Doroty z córkami) 
10.30 – Suma: Za + matkę Łucję Solga, ++ dziadków z obu stron i wszystkich  
  ++ z rodzin Solga, Nieużyła, Pawlas, Nowak i Maj.  
  Przedstawienie i zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
15.00 – Nabożeństwo adwentowe. 
  Pierwsze spotkanie nowo zaprzysiężonej PRD 

Poniedziałek – 13.12.21, Roraty, św. Łucji 
17.30 – Za + męża Janusza Dyba. 

Wtorek – 14.12.21, św. Jana od Krzyża 
  6.30 – Za ++ Wiktora i Agnieszkę Klein, ++ z rodzeństwa, dziadków z 2 stron  
  i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 15.12.21, Roraty 
17.30 – Za + ojca Bronisława Kowalczyk. 

Czwartek – 16.12.21,  
  6.30 – Za ++ Klarę, Makarin i Jana Lepich. 

Piątek – 17.12.21 , Roraty 
17.30 – Za + matkę Ingeborgę Barylla, dziadków, ciocię Elżbietę i Dorotę.  

Sobota – 18.12.21,  
  7.00 – Za + Arnolda Szefer (od r. Czerner).  

Niedziela – 19.12.21, IV Niedziela Adwentu 
             Kolekta na potrzeby parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Herberta i syna Martina. 
10.30 – Suma: Za + męża Alfreda Juraszek w kol. r. śm.  
15.00 – Nabożeństwo adwentowe. 

Wolne intencje w styczniu: 1, 3, 4, 5, 7, 9 … 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: 
„Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te 
zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową 

radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat 
liturgicznych.  
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie 
życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były 
środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.  
3. Zapraszam nową PRD na spotkanie na plebanię - dzisiaj po Nieszporach. 
4. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii 
oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny. 
5. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi 
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także 
dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o 
następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w 
prowadzeniu owczarni Chrystusowej. 
6. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. W zakrystii są także 
pobłogosławione opłatki na stół wigilijny i kalendarze.  
7. Msze Święte roratne sprawowane są w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
17.30. Serdecznie zapraszamy! Zabierzmy ze sobą lampiony.  
8. Zachęcamy także do korzystania ze spowiedzi świętej przed Mszami 
świętymi. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.  
9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej radości 
oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.  

WYBORY DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH  
I PARAFIALNYCH RAD EKONOMICZNYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ 

W niedzielę, 28 listopada odbyła się druga tura wyborów do Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej i częściowo do rady Ekonomicznej. W wyniku głosowania do 
PRD z wyboru na 5-letnią kadencje zostają powołani: 

1. Cedzich Dominika   
2. Pander Zygmunt  
3. Skoczylas Ludwik  
4. Stein Józef  

Z nominacji proboszcza Parafii do PRD zostają powołani:  
1. Kluge Donat  
2. Małota Justyna  

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach a nowej 
Parafialnej Radzie Duszpasterskiej życzę otwartości na natchnienia Ducha 
Świętego, wytrwałości i siły w służbie dla dobra całej wspólnoty i Kościoła.  



SENTENCJA TYGODNIA  
Przychodźcie naprawdę często do domu Bożego, aby oddać Chrystusowi cześć 
w Najświętszym Sakramencie i powierzyć Mu wszystkie intencje i cierpienia 
waszych serc. bł. Jan Macha 

UŚMIECH TYGODNIA 
Babcia do Jasia: 
- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny, to 
pójdziesz do piekła. 
- Babciu, a jakim trzeba być, aby pójść do kina? 

OPOWIADANIE: Przygoda na pustyni 
Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród nie 
kończących się, rozgrzanych słońcem piachów. Był już u kresu sił. 
Niespodziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę krawatów. Nie miał on przy 
sobie nic innego - jedynie mnóstwo krawatów. I natychmiast próbował 
sprzedać jeden z nich człowiekowi umierającemu z pragnienia. Wyczerpanemu 
i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony: 
Czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowiekowi 
łaknącemu jedynie wody? 
Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w dalszą drogę. 
Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem 
poruszający zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał: znajdował się przed 
elegancką restauracją, obok której stał szereg samochodów! Budynek był 
okazały, a dookoła niego rozciągała się pustynia. 
Z trudem dowlókł się do drzwi restauracji i prawie mdlejąc z pragnienia 
wyszeptał: 
- Litości, wody! 
- Przykro mi, proszę pana, - rzekł ze współczuciem uprzejmy szwajcar – nie 
przyjmujemy gości bez krawatów. 
 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do 
radości. Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego 
pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: 
gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z 
radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym swoim życiowym 
położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym. 

Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne 
przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną 
z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i 
stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. 
Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. 
Na całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę 
sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 
100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w półmroku 
pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej 
pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje 
zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać im trochę więcej 
spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba 
do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt 
inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie 
Marty Robin może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. 
Patrząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z 
nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół 
wieku karmiła się tylko Komunią Świętą. 

 Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i 
żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na 
nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się 
do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło 
prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w 
sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; 
kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, 
że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas 
szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek). 


