
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18.12.2022 – 25.12.2022 

Niedziela – 18.12.22, IV Niedziela Adwentu 
 Kolekta na potrzeby Parafii 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Bronisławę Dolatowską w I rocznicę śmierci.  
10.30 – Suma: Do Matki Bożej w int. córki Martiny Filusch z ok. urodzin oraz  
  o Boże log. dla całej rodziny. 
15.00 – Nabożeństwo adwentowe 

Poniedziałek – 19.12.22, Roraty 
17.00 – Spowiedź przedświąteczna – zapraszamy dzieci szkolne 
17.30 – Za + Alfreda Juraszek z kol. rocznicę śmierci. 

Wtorek – 20.12.22, 
 6.00 – Spowiedź przedświąteczna 
 6.30 – Za + matkę Elfrydę Tumulka w 50 r. śm. i całe pokrew.  

Środa – 21.12.22, Roraty 
16.30 – Spowiedź przedświąteczna – zapraszamy młodzież 
17.30 – Za + męża Józefa Kudelka w 15 r. śmierci. 
18.30 – Spotkanie dla ministrantów młodszych 

Czwartek – 22.12.22,  
  6.00 – Spowiedź przedświąteczna 
  6.30 – Za + żonę i matkę Gertrudę Pulst w kol. rocznicę śmierci. 

Piątek – 23.12.22, Roraty 
16.30 – Spowiedź przedświąteczna – zapraszamy dorosłych 
17.30 – Za ++ rodz. Jezusek i Drost, ++ braci, siostrę oraz ++ z pokrew.  
18.30 – Spotkanie dla ministrantów starszych i lektorów 
20.00 – Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
22.00 – Zakończenie Adoracji. 

Sobota – 24.12.22, Wigilia Bożego Narodzenia 
  7.30 – Spowiedź przedświąteczna 
  8.00 – Za + brata Józefa Drost, jego syna Rajmunda i siostrę Annę. 
Po mszy św. spowiedź (jak długo będą chętni). Betlejemskie Światło Pokoju 

23.45 – Przygotowanie do Pasterki 
24.00 – Pasterka: Do Dzieciątka Jezus za wszystkich Parafian.  

 (Kolekta na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia) 

Niedziela – 25.12.22, Uroczystość Bożego Narodzenia 
  7.45 – Modlitwy poranne 
  8.00 – Za + Norberta Kałuża w 30 dzień po śmierci. 
10.30 – Suma: Za + męża Janusza Dyba. 
15.00 – Nabożeństwo kolędowe 

Poniedziałek – 26.12.22, II święto BN, św. Szczepana 
             Kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Stein, siostrę Alice Wasner,  
  dziadków z obu stron i ++ z pokrew. z rodzin Stein i Wiesiołek. 
  9.00 – W jęz. niem.: Za ++ z rodzin Linek i Michalik. 
10.30 – Suma: Do Dzieciątka Jezus w int. rodziny Damiana i Małgorzaty  
  Kluge i ich dzieci. Poświęcenie owsa ku czci św. Szczepana. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 3, 4, 7 stycznia  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście 
Pana. Warto zrobić podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on 
czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość 
przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – 
wykorzystajmy jak najlepiej ostatni tydzień Adwentu.  
2. Skorzystajmy z sakramentu Bożego miłosierdzia: spowiedź święta według 
planu. Nie odkładajmy sakramentu pokuty na ostatnią chwilę.  
3. Od jutra rozpoczynamy stawianie szopki i dekoracji świątecznej – 
zapraszamy chętnych do pomocy.  
4. Jeśli potrzebna jest dodatkowa posługa sakramentu pokuty osobom starszym 
i chorym to proszę ich zgłosić u księdza Proboszcza. Szafarze zaniosą Komunię 
świętą w okresie Świąt chorym, którzy tego pragną i wcześniej zgłoszą to u 
proboszcza parafii lub w zakrystii. 
5. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia Niech to będzie czas pojednania i 
przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej 
modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Po 
zakończonym posiłku warto pozostać w rodzinnym gronie, by dzielić się 
radością świąteczną i zaśpiewać kolędy. Zapraszamy też na Pasterkę o północy 
– przyjdźmy jednak już kwadrans wcześniej. 
6. W odwiedziny duszpasterskie – kolędę, w tradycyjnej formie, wyruszymy 
zaraz po świętach. Proszę zapoznać się z planem kolędy w gazetce. Cały plan 
odwiedzin kolędowych jest wydrukowany na drugiej stronie katechezy o 
Kościele – dostępny obok gazetki parafialnej. 



7. Zapowiedzi przedślubne:  
Anna Szynol, st. w., zam. KK Rogi i Aleksander Wilczek, st. w., zam. Większyce. 
Ewentualne przeszkody należy zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
8. W ostatnim czasie pożegnaliśmy: 
- Norbert Kałuża, l. 59 z ul. Baczyńskiego 
- Jerzy Jarosz, l. 73 z ul. Głównej. Wieczny odpoczynek ram im dać Panie. 
SENTENCJA TYGODNIA  
Wierzyć w Kościół, znaczy wierzyć w obecność Boga pośród nas, żyć Jego bliskością 
i miłością. bp Andrzej Czaja 
Porządek kolędy 2022/2023 
Wtorek, 27.12.22 
10.00: Sucharskiego, pocz. od strony Koźla 
Środa, 28.12.22 
10.00: Baczyńskiego i Polskich Noblistów, pocz. od kościoła 
Czwartek, 29.12.22 
10.00: Rybarze i Zacisze, pocz. od Rybarzy 
Piątek, 30.12.22 
10.00: Główna, pocz. od rodz. Bonsz do Kosynierów 
KATECHEZY O KOŚCIELE – cz. IV 
Trzeba też wyraźnie podkreślić, że trudniej jest wierzyć w Kościół, niż wierzyć w 
Boga. Wynika to najpierw z samej natury wiary, która chętniej odnosi się do tego, co 
niewidzialne. Wprawdzie wiara szuka potwierdzenia, ale broni się przed 
ucieleśnieniem czy materializacją swego przedmiotu. Dlatego łatwiej jest poniekąd 
wierzyć w Boga niż wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ludzkiej wierze trudno jest przyjąć 
niesamowity paradoks Wcielenia – to, że Bóg stał się człowiekiem. W przypadku 
wiary w Kościół stopień trudności powiększa paradoks związania świętości Boga z 
grzesznością ludzi. Trudność wiary w Kościół wiąże się też z wymogami, które ona 
stawia. Domaga się przyjęcia nakazów Kościoła, kroczenia jego drogami, wchodzenia 
w struktury jego życia i działania. Tymczasem człowiek tęskni za bezpośrednim 
kontaktem z Bogiem i woli kroczyć ku Niemu po swojemu. Bez wiary w Kościół, bez 
wiary Kościołowi, bez dawania wiary temu, co głosi oraz bez kształtowania żywej 
wspólnoty wiary nie da się Kościoła budować. Sam chrzest niewiele pomoże. Można 
być wtedy chrześcijaninem tylko z metryki. Dlatego trzeba wołać w stronę Boga: 
„Przymnóż nam wiary w Kościół!” Bez niej trudno z Kościoła czerpać, widzieć w nim 
wartość i nie sposób go urzeczywistniać. bp Andrzej Czaja 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby 
nas zbawić, parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W żywotach świętych mamy dużo przykładów, że Pan Bóg przemawiał do 
ludzi przez sny nie tylko w czasach biblijnych, ale także i później. Prorocze sny 
przewijają się także w biografiach świętych. Jeden z bardziej znanych dotyczy 
świętego Dominika, założyciela zakonu dominikanów. Brat Jordan z Saksonii, 
pierwszy po św. Dominiku generał zakonu, pisze, że kiedy założyciel dominikanów 
miał się urodzić, matka miała sen, że urodzi pochodnię, która rozpali cały świat. 
Podobnie proroczy sen miała matka Nicolo Paganiniego: ukazał jej się anioł, który 
oznajmił, że syn zdobędzie w przyszłości sławę najwybitniejszego skrzypka na świecie. 
Ojciec potraktował sen jako proroctwo i postanowił wysłać syna na lekcje gry na 
skrzypcach. 

Dziś w Ewangelii, a więc najważniejszej kronice – opisującej dzieje naszego 
zbawienia – usłyszeliśmy też o śnie, który odmienił życie św. Józefa. Ewangelista 
Mateusz wspomina o zaślubinach Józefa z Maryją oraz o śnie Józefa i jego 
konsekwencjach. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, tzn. prawdomównym, 
uczciwym, pracowitym i mądrym. Pełnił wolę Bożą, wyrażoną w przykazaniach i w 
ten sposób podobał się Bogu. Sytuacja, kiedy dowiedział się, że bogobojna, uczciwa 
panna, którą miał poślubić, spodziewa się dziecka, zaskoczyła go. Można 
przypuszczać, że Józef nie przypisywał Maryi winy, dlatego też nie zamierzał jej 
publicznie oskarżać. Kiedy jednak Józef podjął decyzję o „oddaleniu” Maryi, wówczas 
wkroczył Bóg, wysyłając z interwencją anioła. Józef został pouczony przez Anioła, że 
jego osoba jest włączona w Boże plany zbawienia. We śnie otrzymał wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji. Wiara Józefa była tak wielka, że zaufał. Właśnie sen, który jest 
znakiem tak omylnym, wybrał w przypadku Józefa Bóg, jako sposób objawienia 
swych planów. 

I w życiu każdego z nas może być tak, że poprzez jakiś jeden konkretny znak 
Bóg będzie do nas docierał bardziej niż przez inne. Zatem trzeba otworzyć się na te 
znaki. Cokolwiek Bóg mówi, niezależnie czy jest to sen, wizja, „cichy wewnętrzny 
głos”, będzie się całkowicie zgadzało z tym, co już objawił w Słowie. Tak więc snom 
nie można nadawać większego autorytetu ponad ten, jaki posiada Pismo Święte. Jeśli 
nawet miałeś jakiś ważny, twoim zdaniem, sen i czujesz, że być może dał ci go Bóg, 
na modlitwie czytaj Pismo Święto i utwierdź się w przekonaniu, że sen pozostaje w 
zgodzie z tym, co ono mówi. Jeśli tak, rozważ na modlitwie, czego Bóg oczekuje od 
ciebie w odpowiedzi na twój sen. 


