
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 04.12.2022 – 11.12.2022 

Niedziela – 04.12.22, II Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego 
 Zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie 
  8.00 – Do B. Op. i NMP Królowej z okazji urodzin Mateusza i Pawła,  

 z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog.  
 w rodzinie Kapusta. 
Poświęcenie wianków adwentowych, świec i opłatków wigilijnych. 

10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Królowej, dziękczynna za odebrane łaski, z  
  prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla  
  rodziny Piechulek. 

Poniedziałek – 05.12.22, Roraty 
17.30 – Za + Annę Zaborowską, jej siostrę Klarę i + Zofię Grant i + Martę  
  Karwat. 

Wtorek – 06.12.22, św. Mikołaja 
  6.30 – Za + męża Mariana Hul w 4 rocznicę śmierci. 

Środa – 07.12.22, Roraty 
17.30 – Za + Annę Skoczylas, ++ rodziców i rodzeństwo. 
  Zbiórka dla ministrantów i kandydatów. 

Czwartek – 08.12.22, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
  8.00 – Msza św. z Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP za Parafian o  
  owocne przeżycie czasu Adwentu i przygotowania do Świąt. 
17.30 – Ku czci NMP Niepokalanej w intencji kobiet i niewiast naszej Parafii.  
   Marianki: Odnowienie przyrzeczeń i nałożenie medalików  
   Dzieci I-komunijne: Poświęcenie i wręczenie medalików 

Piątek – 09.12.22, Roraty   
17.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Herberta Skoczylas, braci Jerzego i Norberta, 

 ++ dziadków z obu stron.  

Sobota – 10.12.22, Roraty dla zabieganych w ciągu tygodnia 
  7.00 – Za + Jadwigę Polaczek od rodzin Brzoska, Kos, Geschlecht i Czerner 
17.00 – w jęz. niem.: Za + kuzyna Rafała Gabor 

Niedziela – 11.12.22, III Niedziela Adwentu – Gaudete  
 Kolekta na potrzeby remontowe w naszej Parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + siostrę Marię w 2 r. śmierci, brata Jana, + Janusza Macyszyn, ++  

  rodziców i rodziców chrzestnych Macyszyn. 
10.30 – Suma: Za parafialną służbę kościelną, liturgiczną, szafarzy, panie  
  organistki, organistów, muzyków i chórzystów.  
  Obrzęd przyjęcia kandydatów, ministrantów, odnowienie przyrzeczeń 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. W 2. Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie 
Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na 
Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, 
Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Niech wyrazem 
naszej solidarności będzie modlitwa w intencji Kościoła na Wschodzie w 
czasie Mszy św., a także przeprowadzenie przed świątyniami zbiórki na ten cel. 
2. W niedzielę 4 grudnia o godz. 14.00 podczas Mszy św. odprawionej przez 
Biskupa Opolskiego w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nastąpi 
uroczyste upoważnienie do pełnienia posługi nowych nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św., w tym dwoje z naszej parafii. 
3. Formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się 
w niedzielę 11 grudnia o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
4. Doroczne spotkanie Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach 
niesakramentalnych odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godz. 14.00 w 
kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
5. Biskup opolski serdecznie dziękuje wszystkim za wspólne przeżycie Złotego 
Jubileuszu naszej diecezji: organizatorom i twórcom wszelkich dzieł i 
wydarzeń jubileuszowych, uczestnikom różnorakich obchodów, a zwłaszcza 
przybywającym do katedry w ramach dekanalnego pielgrzymowania oraz 
dobrodziejom, którzy modlitwami i ofiarami wsparli diecezję i jej dzieła. 
6. Biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie zaprasza wszystkich 
diecezjan, a szczególnie kapłanów i członków Bractwa św. Józefa do udziału 
we Mszy św., w czasie której ks. Waldemar Musioł, mianowany przez papieża 
Franciszka biskupem pomocniczym naszej diecezji, przyjmie święcenia 
biskupie. Uroczystość odbędzie się w sobotę 10 grudnia br. o godz. 11.00 w 
kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Liturgia będzie transmitowana 
przez Diecezjalne Radio Doxa oraz TVP Opole. Jednocześnie Biskup Opolski 
prosi o modlitwę w intencji Nominata, aby mógł jak najgodniej przyjąć 
święcenia biskupie, a następnie pełnić swoją posługę.  
SENTENCJA TYGODNIA  
Kościół jest też wielkim darem dla świata, ale tego świat nie pojmuje. Potrzeba 
bowiem wiary, by to zobaczyć i Boży dar przyjąć. bp Andrzej Czaja 



UŚMIECH TYGODNIA 
Przychodzi koń do baru: 
- Poproszę dużą colę z lodem. 
- 20 zł. 
Kiedy koń powoli sączy swoją colę, barman zagaduje: 
- Rzadko widujemy tu konie. 
- Nie dziwię się. Cola za 20 zł… 

KATECHEZY O KOŚCIELE – cz. II 
Ta wiara w Kościół wiąże się ściśle z wiarą Kościołowi. Akt zawierzenia 
Kościołowi również odnosi nas do Boga, wiąże nas z Bogiem. Wierzę 
Kościołowi to znaczy: ufam mu i polegam na nim, nie dlatego, że kierują nim 
mądrzy ludzie, lecz dlatego, że jest dziełem Bożym, że Jego Głową, kamieniem 
węgielnym jest Jezus Chrystus i że prowadzi go Duch Święty. Dlatego wierzę 
Kościołowi, że jest zbudowany na Bogu i to, co do nas mówi, jest oparte na 
Bożym autorytecie. 
Na kanwie takiej symbiozy, takiego powiązania wiary w Kościół i wiary 
Kościołowi urzeczywistnia się i rozwija wiara w to, co Kościół podaje do 
wierzenia. Chodzi tu o wiarę szukającą zrozumienia (fides quaerens 
intellectum), która uznaje w Kościele depozytariusza, spadkobiercę treści 
objawionych przez Boga. Kościół podaje nam do wierzenia to, co od Boga 
bierze – to, co od Boga wziął. Tu chodzi o wiarę w to, co Kościół do wierzenia 
podaje. 
W ten sposób, wierząc w Kościół, wierząc Kościołowi i wierząc tak, jak 
Kościół naucza, urzeczywistniam wraz z innymi, którzy też tak jak ja, można 
powiedzieć potrójnie wierzą, wspólnotę wiary, czyli Kościół. To znaczy, że 
Kościół jest równocześnie przedmiotem i środowiskiem wiary chrześcijanina 
(por. KKK 1124), przestrzenią wiary, w której ta się aktualizuje. Kiedy 
podważam rzeczy, które do wierzenia podaje, uderzam w jego egzystencję, 
dobro i rozwój, a także we własną egzystencję chrześcijańską. 

bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych na czas adwentowego 
przygotowania wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzy  

ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Jan Chrzciciel – to już przeddzień wystąpienia Jezusa. Ale prorok Izajasz, wołający: 
"Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, żył siedem wieków wcześniej. 
A i dzisiaj kaznodzieje powtarzają to samo: "Zmieńcie się! Nawróćcie!”. Czyżby 
tysiąclecia historii wypełnione były wciąż tym samym wołaniem? Czyżby ludzie 
ciągle potrzebowali nawrócenia? Tak. Od dnia dramatu pod drzewem poznania dobra i 
zła. Od momentu grzechu pierworodnego ciągle potrzeba naprawy życia, 
postępowania, myślenia. I nigdy nie brakowało takich, którzy tej potrzeby nie widzieli: 
"Abrahama mamy za ojca” – jesteśmy więc doskonali i żadnego nawrócenia nie 
potrzebujemy. Prorok znad Jordanu gromi ich: "Z tych kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi!”. Niedługo później z tym samym wezwaniem stanął wśród 
swoich rodaków Jezus. Po zmartwychwstaniu posłał uczniów na cały świat. W 
pierwszej przemowie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy wróciły słowa tego 
samego wezwania: "Nawróćcie się... i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych” (Dz 2,38). 

Jak liczne mogły być tłumy nad Jordanem? "Jerozolima, cała Judea i cała 
okolica nad Jordanem” – w końcu to mała cząstka ówczesnego świata. A w słowie 
"cała” jest na pewno sporo przesady charakterystycznej dla człowieka Orientu. Tych 
trzech tysięcy ochrzczonych po wspomnianym wystąpieniu Piotra nikt dokładnie nie 
liczył, a do Jerozolimy na święta przybyło i tak wielokrotnie więcej pielgrzymów. 
Usłuchała więc mała część. Podobnie jest za naszych dni. Widzimy w świecie tyle 
moralnego zła, brudu i nieporządku. Zbrodnie przeciw życiu. Grzechy przeciw 
rodzinie. Nadużycia własności. Manipulacje prawdą – żeby wymienić tylko te cztery 
fundamentalne wartości i obszary ludzkiego świata. Czy nawrócenie jednostek, a 
nawet tysięcy w skali milionów coś znaczy? Tym bardziej że ci, którzy mają 
największy wpływ na kształtowanie opinii publicznej i wzorców postępowania, tak 
często nie dorastają do minimalnego poziomu moralnego. Jakie więc znaczenie będzie 
miało moje nawrócenie? Może nie warto sobie tym głowy zawracać? 

Dlatego trzeba podtrzymywać nadzieję, umacniać i ją rozpalać. I to jest 
zadanie chrześcijan. Dlatego nie pytam, czy moje nawrócenie, czy mój wysiłek ku 
dobremu zdoła zmienić świat. Już kolejny w naszym życiu Adwent – czas nadziei. 
Wszyscy, którzy od wieków wołają: "Nawracajcie się!”, są ludźmi nadziei. Wiedzą, że 
gdy nawraca się jeden człowiek, to cały świat staje się lepszy. Bo wzrostu królestwa 
niebieskiego nie mierzy się miarą ludzkiej statystyki. 


