Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 17.30 zapraszam na nabożeństwo adwentowe.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
– dzisiaj, tj. w niedzielę od 14.30 do 15.30 i od 18.00 do 20.00
– w poniedziałek od 9.00 do 11.30 oraz od 15.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– we wtorek (wigilia) od 9.00 do 11.30.
▪▪ We wtorek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcam do religijnego przeżycia tego dnia i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych: abstynencja
od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, życzenia, wspólny śpiew kolęd. Obrzędy wieczerzy wigilijnej możemy znaleźć w nowej „Drodze do Nieba” nr 59.
Pasterka w intencji wszystkich Parafian i przybyłych Gości będzie sprawowana
o godz. 22.00.
▪▪ W środę 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Mszy św. o godz. 10.30
będzie przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Serdecznie zapraszam.
▪▪ W sobotę 28 grudnia 2013 r. – we wspomnienie Świętych Młodzianków – serdecznie zapraszam rodziców z dziećmi na Mszę św. o godz. 8.00 z błogosławieństwem dzieci.
▪▪ Również w sobotę 28 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 Biskup Opolski spotka się w Jemielnicy z rodzinami migrantów zarobkowych z całej diecezji.
▪▪ W dniach od 27 do 31 grudnia 2013 r. na terenie naszej parafii będą kolędować
dwie grupy dzieci i młodzieży – jedna, to młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Zdzieszowicach pod opieką pana Krzysztofa Kleniewskiego, a druga, to dzieci
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach pod opieką pani Krystyny Kleniewskiej. Każda grupa będzie miała identyfikator. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony (jak co roku) na cele misyjne, częściowo też na cele Parafii. Prosimy o serdeczne przyjęcie kolędników.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Kolekta zbierana
na Pasterce w Narodzenie Pańskie przeznaczona jest na zasilenie Funduszu Obrony
życia (Dom Matki i Dziecka w Opolu, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Katolicka), zaś
w święto św. Szczepana – na Wydział Teologiczny w Opolu.
▪▪ Wyrażam serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki,
fundatorom figur oraz darczyńcom i organizatorom choinek z ich oświetleniem.
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22 grudnia 2013 r.

Kochani Parafianie! Kolejny raz jesteśmy zaproszeni
do duchowej wędrówki do Betlejem, gdzie spełniła się
tajemnica miłości Bożej: wszechmogący Bóg,
pragnąc dzielić ludzki los, stał się bezbronnym
dzieckiem. Odtąd nikt nie musi się czuć zbyt mały,
niegodny, nieważny, opuszczony czy zapomniany.
Nieogarniony Bóg pozwala się człowiekowi dotknąć,
pozwala się słyszeć, a nawet ze sobą zaprzyjaźnić.
Ta Boża miłość jest jeszcze bardziej niepojęta. On
pozwala, by w Komunii św. z Nim się jednoczyć – i to
aż do skończenia świata. Ten zachwyt ożywa w nas
w święta, a jednocześnie jest głębokim powodem
radości, nadziei i nowej siły do pójścia za tą miłością.
Z serdecznymi bożonarodzeniowymi życzeniami

Wasz Proboszcz

Dnia 27 grudnia rozpoczną się w naszej parafii
odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, których celem jest: wspólna modlitwa z domownikami, udzielenie Bożego błogosławieństwa oraz
rozmowa duszpasterska. Jest to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty parafialnej, bo powinno
mieć charakter liturgii sprawowanej w domowym Kościele, a to z kolei postuluje zachowanie pewnej atmosfery zewnętrznej (stół nakryty
białym obrusem, krzyż, świece, może być naczynie z wodą święconą i Pismo św.). Podczas
kolędy – zgodnie z prawem diecezjalnym – nie
będę przyjmował ofiar pieniężnych. Nie wynika
to z braku pokory czy fałszywych myśli, że na-

szej parafii nie potrzeba środków
finansowych, ale z pragnienia, by
błogosławieństwo mieszkań nie
kojarzyło się z pieniędzmi, a ewentualne ofiary były darem zupełnie
dobrowolnym. Ofiarę kolędową
będzie można złożyć w niedziele
12 i 19 stycznia na wszystkich
Mszach św. Podczas kolędy można
składać dowolne datki do ministranckich puszek (przeznaczone
m.in. na misje).
W oczekiwaniu na spotkanie
Proboszcz

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
22 grudnia – IV Niedziela Adwentu
8.00 – za † męża Roberta Swoboda, †† rodziców Klarę i Stanisława Kostarczyk, teścia Romana, 2 żony: Gertrudę i Katarzynę, siostrę Marię i jej
męża Ericha Scholtz oraz dusze czyśćcowe
10.30 – za †† rodziców Pawła i Klarę Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron i dusze czyśćcowe
			 Chrzest: Szymon Piotr Wachowski
17.30 – nabożeństwo na IV Niedzielę Adwentu
23 grudnia – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk, teściów Klarę i Walentego Krzyża, 3 szwagrów, chrzestną Marię
24 grudnia – wtorek – Wigilia Narodzenia Pańskiego
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian
25 grudnia – środa – uroczystość narodzenia pańskiego
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ernesta z okazji 50.
rocznicy urodzin
		– za † Józefa Wilkosz w 1. rocznicę śmierci
17.30 – Nieszpory
26 grudnia – czwartek – święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji urodzin oraz Bożą opiekę dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii i Andrzeja
z okazji 30. rocznicy ślubu
27 grudnia – piątek – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
8.00 – za †† rodziców Klarę i Alfreda Pszczoła, †† z pokrewieństwa
Pszczoła, Brauner i Sobala oraz dusze czyśćcowe

28 grudnia – sobota – święto świętych Młodzianków, męczenników
8.00 – w intencji dzieci naszej parafii
18.00 – za † męża Alfreda Olszenka w 11. rocznicę śmierci
29 grudnia – Niedziela I po Narodzeniu Pańskim – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
8.00 – za † córkę Krystynę Anioł i † zięcia Henryka
10.30 – za † Kazimierza Bazyluk w 5. rocznicę śmierci
			 Chrzest: Aleksandra Zofia Wilkosz, Maja Maria Santura, Karol Jan Orian

Plan odwiedzin kolędowych
27 grudnia, piątek – od godz. 9.30
ulica Wolności

9 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
ulica Wigury

28 grudnia, sobota – od godz. 9.30
Plac 1 Maja

10 stycznia, piątek – od godz. 15.00
ulice: Żyrowska, Kwiatowa, Polna,
Piaskowa

29 grudnia, niedziela – od godz. 14.00
ulice: Rozwadzka, Góry Świętej
Anny, Brzozowa

11 stycznia, sobota – od godz. 15.00
ulica 22 Lipca

30 grudnia, poniedziałek – od godz. 10.00
ulica Katowicka

12 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulice: Roosevelta, Żymierskiego

2 stycznia, czwartek – od godz. 10.00
ulice: Mickiewicza, Dunikowskiego

13 stycznia, poniedziałek – od godz. 15.00
ulice: Prusa, Słowackiego

3 stycznia, piątek – od godz. 10.00
ulice: Zawadzkiego, Krótka

14 stycznia, wtorek – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery parzyste

4 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: Sienkiewicza, Graniczna

15 stycznia, środa – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery nieparzyste od 1 do 71

5 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulica Strzelecka – numery nieparzyste
7 stycznia, wtorek – od godz. 15.00
ulica Strzelecka – numery parzyste
8 stycznia, środa – od godz. 15.00
ulice: Kopernika, Żwirki

16 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery nieparzyste od 73
19 stycznia, niedziela – od godz. 14.30
kolęda dodatkowa

