
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25.12.2022 – 01.01.12.2023 

Niedziela – 25.12.22, Uroczystość Bożego Narodzenia 
  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. 

Wtorek – 27.12.22, święto św. Jana Apostoła 
  8.00 – Za + Gerarda Gebauer. 
  Poświęcenie wina ku czci św. Jana. 

Środa – 28.12.22, święto świętych Młodzianków 
  8.00 – Ku czci Świętych Młodzianków za dzieci naszej Parafii.  
  Błogosławieństwo dzieci. Losowanie nagród za udział w Roratach –  
  dzieci przynoszą swoje plansze adwentowe 

Czwartek – 29.12.22,  
  8.00 – Za + ojca Rudolfa Jakubczyk i brata Andrzeja. 

Piątek – 30.12.22,  
  6.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  7.00 – Za + matkę Helenę Stiller w 3 rocznicę śmierci.   

Sobota – 31.12.22, św. Sylwestra 
  7.00 – Dziękczynna Msza św. na zakończenie roku za wszystkich Parafian. 
16.00 – Nabożeństwo na zakończenie roku. Podsumowanie roku.  
  Wspomnienie zmarłych. Dziękczynne Te Deum. 

Niedziela – 01.01.23, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok  
  8.00 – Za + Urszulę Fraszka w I rocznicę śmierci. 
10.30 – Ku czci świętej Bożej Rodzicielki Maryi na rozpoczęcie Nowego Roku  
 2023 za wszystkich Parafian o zdrowie i Boże błog.  
15.00 – Za + Jana Nowak w I rocznicę śmierci ze wspom. jego ++ rodziców  
  Andrzeja i Hildegardę.   

Najbliższe wolne intencje mszalne: 4, 7, 9, 10, 12 i 13 stycznia 
Życzenia świąteczne 
Aniołowie w noc Bożego Narodzenia ogłaszają chwałę Boga i pokój ludziom, 
których On kocha. Życzę Wam, abyście otwierając serca na Bożą Dziecinę, 
doświadczali głębokiego pokoju serca. Niech wysłuchane z wiarą Słowo Boże i 
przyjęte Ciało Chrystusa uzdolni Was do przebaczenia doznanych w minionym 
roku krzywd oraz pomnoży pragnienie szczerego spotkania z bliskimi przy 
stole świątecznym. Szczęść Boże na piękne świętowanie!  
                                                               Wasz ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Witamy serdecznie wszystkich parafian i gości przybywających na wspólne 
świętowanie do naszego parafialnego Betlejem. 
2. Bardzo serdecznie dziękuję za piękne przygotowanie świątyni na święta. 
Bóg zapłać za wykonanie dekoracji, postawienie szopki betlejemskiej, umycie 
kościoła, i ofiarodawcom choinek. Bóg zapłać służbie liturgicznej i kościelnej, 
pani organistce, chórzystom i muzykom oraz młodzieży i pocztom 
sztandarowym za uświetnienie liturgii. 
3. W drugie święto mamy msze św. o 7.30, 9.00 w jęz. niem. i 10.30. 
4. W święto Świętych Młodzianków podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 
błogosławieństwo dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców ze swoimi 
najmniejszymi pociechami. Dzieci niech przyniosą swoje plansze z rorat. 
5. W sobotę pożegnamy 2022 rok i powitamy rok 2023. Niech będzie to okazja 
nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej 
świątyni. W ostatni dzień roku, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za 
wszelkie łaski i dary podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 
16.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim 
dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).  
6. Postarajmy się Nowy Rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem 
nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia 
Msze Święte w naszej parafii o godz. 8.00, 10.30 i dodatkowa o godz. 15.00. 
7. Rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Razem z wami pragnę 
się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Porządek odwiedzin 
kolędowych jest wyłożony na stoliku z prasą razem z kolejną propozycja 
katechezy o Kościele. (Zamieściliśmy go również na naszej parafialnej stronie 
internetowej). 
8. Zapowiedzi przedślubne:  
Anna Szynol, st. w., zam. KK Rogi i Aleksander Wilczek, st. w., zam. Reńska Wieś – 
zap. II i III. Ewentualne przeszkody należy zgłaszać w kancelarii parafialnej. 



UŚMIECH TYGODNIA 
Przedszkolak pyta kolegę:  
- Co dostałeś od Dzieciątka? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

SENTENCJA TYGODNIA  
Bóg jest w nas zakochany. Czyni się małym, aby pomóc nam odpowiedzieć na Jego 
miłość. Papież Franciszek 
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. V 
Odpowiedzmy teraz na pytanie o sens i wartość Kościoła: Po co Kościół i co nam daje? 
W pierwszym numerze Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium czytamy, 
że Kościół został ustanowiony przez Boga z myślą o zbawieniu rodzaju ludzkiego i 
jako taki ma powszechne posłannictwo w świecie. Jego zadaniem jest przedłużanie 
posłania Chrystusa – światłości narodów, ponieważ jest on „(…) w Chrystusie jakby 
sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i 
jedności całego rodzaju ludzkiego (…)”. W jego posłannictwie, jak czytamy dalej: 
„(…) chodzi o to, aby wszyscy ludzie, złączeni dziś ściślej różnego rodzaju więzami 
społecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osiągnęli również pełną jedność w 
Chrystusie (…)”. Odpowiada to odwiecznemu zamierzeniu Boga Ojca, który „(…) 
stworzył cały świat, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym (…)” 
(KK 2). Z tych pierwszych słów Lumen gentium wynika, że zasadniczą racją bycia 
Kościoła jest służba zbawieniu, czyli jednanie człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. 
W tym celu został ustanowiony i wyposażony w określone środki zbawcze, pełnię 
łaski i prawdy. Jego zasadniczym zadaniem jest głosić i krzewić Królestwo Boże 
wśród wszystkich narodów ziemi (por. KK 5) i udzielać ludziom owoców 
Chrystusowego odkupienia (por. KK 8; DM 1). bp Andrzej Czaja 
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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 2022 

Otwórzmy nasze serca, by przyjąć łaskę tego dnia, którym jest On sam: 
Jezus jest jaśniejącym „dniem”, który pojawił się na horyzoncie ludzkości. 
Dniem miłosierdzia, w którym Bóg Ojciec objawił ludzkości swoją wielką, 
czułą troskę. Dniem światła, które rozprasza mroki lęku i cierpienia. 

W tym dniu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus, Zbawiciel. Żłóbek 
ukazuje nam „znak”, jaki dał nam Bóg: „Niemowlę, owinięte w pieluszki i 
leżące w żłobie” (Łk 2,12). Jak pasterze z Betlejem, także i my idziemy, by 
zobaczyć ten znak, to wydarzenie, które co roku ponawia się w Kościele. Boże 
Narodzenie jest wydarzeniem, które ponawia się w każdej rodzinie, w każdej 
parafii, w każdej wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego w 
Jezusie Chrystusie. Podobnie jak Maryja, Kościół ukazuje wszystkim „znak” 
Boga: Dzieciątko, które nosiła w łonie i porodziła, ale które jest Synem 
Najwyższego, ponieważ „pochodzi z Ducha Świętego” (Mt 1,20). Dlatego jest 
On Zbawicielem, ponieważ jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata 
(J 1,29). Wraz z pasterzami klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Dobroć 
Boga, która stała się ciałem i pozwólmy, aby łzy skruchy wypełniły nasze oczy 
i obmyły nasze serca. Wszyscy tego potrzebujemy. 

Tylko On, tylko On może nas zbawić. Tylko Boże Miłosierdzie może 
uwolnić ludzkość od wielu postaci zła, czasami potwornego, jakie rodzi w niej 
egoizm. Boża łaska może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po 
ludzku nierozwiązywalnych. 

Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja On niesie nadzieję. 
Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie 
ma już miejsca na nienawiść i wojny.  

Papież Franciszek 
 


