
 ▪ W sobotę od godz. 9.15 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
 ▪ Od 15 grudnia zaczną obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia. Zmianie ulegają 

limity osób mogących gromadzić się wewnątrz obiektów kultu. W kościołach czy 
kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc 
siedzących i stojących. W naszym kościele tzw. „życie” pokazuje, że limit ok. 120 
osób plus osoby zaszczepione nie był przekraczany nawet wtedy, gdy nie istniał 
zakaz, dlatego nie zostaną zastosowane obowiązujące jeszcze rok temu tzw. bi-
lety wstępu. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzialnie i roztropnie przestrze-
gają zasad bezpieczeństwa sanitarnego poprzez np. wybieranie luźnych prze-
strzeni kościoła, zakładanie maski i dbanie o dezynfekcję rąk.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak też bę-
dzie w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.
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Słuchanie Boga, głębokie pragnienie peł-
nienia Jego woli  i radosna służba innym, 
to wymienione przez Benedykta XVI ce-
chy Maryi Panny i cechy Adwentu, które 
w tym roku inspirują nasze refleksje. Dzi-
siaj chcemy zobaczyć radosną służbę Maryi 
na przykładzie często rozważanej tajemnicy 
Nawiedzenia św. Elżbiety. Bardzo wielu z nas 
w sytuacjach, gdy „głowę” ma obciążoną 
zbyt wieloma sprawami i zadaniami, skupia 
się na sobie – na swoich problemach, swo-
ich planach zaradzenia oczekiwaniom i tro-
skom. Tym samym zwykle przestajemy być 
uważnymi na osoby wokół nas. Maryja prze-
ciwnie. Jak czytamy w Ewangelii według św. 
Łukasza (1,39-56), nie kieruje uwagi tylko na 
siebie, choć tak wiele zostało Jej „zadane”. 
Ona patrzy przede wszystkim ku Bogu oraz 
ku innym. Po zwiastowaniu „z pośpiechem” 
idzie w góry do miasta w pokoleniu Judy, do 
swojej krewnej, Elżbiety, która niedługo uro-
dzi Jana Chrzciciela. Taki właśnie znak daje 
Maryi na końcu zwiastowania archanioł Ga-
briel, choć Ona o żaden znak nie prosiła. 
Tym znakiem jest wiadomość, że niepłodna 
i będąca w podeszłym wieku Elżbieta cu-
downie poczęła. To miała być swoista gwa-
rancja, że słowa anioła są prawdziwe – ten 
sam Bóg, który uczynił dla Elżbiety coś, co 
po ludzku wydawało się niemożliwe, jest 
w stanie dokonać jeszcze większego cudu 

w  życiu Maryi:  pocznie,  choć  „nie  zna 
męża”. Jak wyjaśnia Gabriel: „Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Ma-
ryja „wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 
Judy”, aby odwiedzić Elżbietę. Nie była to 
wycieczka przyjemna i lekka – ponad sto 
kilometrów z Nazaretu do Judy pokony-
wało się pieszo około trzech do czterech 
dni. Co więcej, w taką podróż wyprawiano 
się zazwyczaj, mając wsparcie innych. Jaki 

był cel tej wizyty? Św. Łukasz już w pierw-
szym zdaniu używa trzech niepozornych 
słów, aby dać do zrozumienia, że Maryja 
nie wyjeżdża do krewnej dla odpoczynku, 
nie chodzi też jedynie o pieszą wędrówkę. 
Jej wyprawa ma być rozumiana jako du-
chowa pielgrzymka. Ewangelista zanoto-
wał, że Maryja „wybrała się” i poszła do 
Elżbiety – greckie słowo anesteimi użyte tu 
zostało metaforycznie, ma sugerować pod-
jęcie nowej czynności. W innych fragmen-
tach tej Ewangelii oddaje ono działanie wy-
magające wielkiego duchowego wysiłku. 
Na  przykład  syn marnotrawny  „wybrał 
się” i wrócił do swojego ojca. Podobnie 
Lewi, celnik, na wezwanie Pana, „wstał” 
(anastasa), zostawił wszystko, aby pójść 
za Jezusem. Także Maryja „wstaje” i rusza 
w podróż, by odwiedzić Elżbietę. Tak jak 
syn marnotrawny czy Lewi, tak i Ona wy-
biera się w nową podróż z Panem, gdy zga-
dza się zostać matką Mesjasza. Łukasz, pi-
sząc o wyprawie w góry do Judei, używa 
słowa  bogatego w  teologiczne  znacze-
nia. Choć greckie słowo poreuomai zna-

czy „iść” lub „chodzić”, św. Łukasz korzy-
sta z niego w innym miejscu dla opisania 
wędrówki dla Bożych celów – szczegól-
nie wyprawy Chrystusa z Galilei do Judei, 
w której wypełni się Jego zbawcza misja. 
Z Jezusem w swoim łonie Maryja niejako 
antycypuje przejście syna z Galilei do Ju-
dei – sama przemierza tę drogę z galilej-
skiego Nazaretu, by sławić wielkie dzieła 
Pana. Ewangelista napisał, że Maryja wy-
prawiła się i poszła „z pośpiechem” (meta 
spoudes). Ten zwrot rozumiany był różno-
rako. Niektórzy zwracali uwagę, że Ma-
ryja pośpiesznie zareagowała na wiado-
mość. Inni, że chciała od razu pomóc swojej 
starszej krewnej albo też czym prędzej po-
dzielić się z Elżbietą nowiną usłyszaną z ust 
anioła. Ten zwrot może być postrzegany 
jako drugorzędny,  ale warto  zauważyć, 
że to specyficzne wyrażenie można rów-
nież przełożyć jako „z troską, ochoczo”. 
Takie tłumaczenie wydaje się lepiej odda-
wać sedno sprawy: radość i zadziwienie 
Maryi tym, czego Bóg dokonuje w Izraelu  
i jej życiu, zsyłając Mesjasza i Króla. 
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1212 grudnia grudnia  – – III NIEDZIELA ADWENTUIII NIEDZIELA ADWENTU
  8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa, 

† bratową Halinę i † jej syna Artura, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Marty z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej ro-
dziny [ofiarowana od babci]

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Joachima Jendrusch oraz † Roberta Pietrowskiego [ofiarowana 

od pracowników Firmy MIX]

13 grudnia 13 grudnia – poniedziałek — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
  18.00 – za † mamę Elżbietę Witczak, † babcię Helenę Pancerz oraz †† z po-

krewieństwa

14 grudnia 14 grudnia – wtorek — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
  18.00 – za † męża Stanisława Musiał, † syna Dariusza, † ojca Michała, † sio-

strę Krystynę, † brata Romana oraz †† z pokrewieństwa z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

15 grudnia 15 grudnia – środa 
  6.00 – w intencji Parafian
  18.00 – za † Czesławę Sokół w 10. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

16 grudnia 16 grudnia – czwartek 
  18.00 – za † ciocię Marię Kowalczyk, †† z pokrewieństwa Kowalczyk i No-

wak oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 grudnia 17 grudnia – piątek 
  18.00 – za † mamę Jadwigę Barborka w 1. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 grudnia 18 grudnia – sobota
  8.00 – do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla  
biskupa Jana z okazji urodzin

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę – zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego i harmonogra-
mem wydarzeń w nim podanych – ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów do 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz zaprzysiężenie nowo wybranych jej człon-
ków. Największą ilość głosów uzyskali, a tym samym weszli w skład naszej Pa-
rafialnej Rady Duszpasterskiej następujący Parafianie: Henryk Kwoczała, Beata 
Krzeszowska-Stroka, Antoni Jakubina, Henryk Mandala, Joachim Mrozek, Helena 
Baron, Piotr Otrząsek, Andrzej Pyszka, Elżbieta Bekisz, Barbara Król. 
Zaprzysiężenie członków nowej rady będzie miało miejsce podczas dzisiejszego 
wieczornego nabożeństwa (o godz. 17.30). 
Radnym gratuluję wyrażonego im przez wyborców zaufania i szczerze dziękuję za 
podjęcie się tej funkcji oraz życzę światła i mocy Ducha Świętego.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. ro-
ratnie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w so-
boty o godz. 8.00. Zapraszam też w tym tygodniu na Mszę św. roratnią dedyko-
waną głównie dorosłym – w środę o godz. 6.00.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zachęca do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom (duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł) oraz poświęconych opłatków wigilij-
nych (dobrowolna ofiara na cele charytatywne). 

 ▪ Celem uniknięcia kumulacji penitentów przy konfesjonale w ostatnie dni przed 
świętami, serdecznie zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty już w naj-
bliższym tygodniu. Okazja do spowiedzi św. codziennie pół godziny przed Mszą 
św., a od czwartku także po Mszach św. wieczornych (do godz. 19.30).
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  18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

1919 grudnia grudnia  – – IV NIEDZIELA ADWENTUIV NIEDZIELA ADWENTU
  8.00 – za † brata Józefa Grzeschika [ofiarowana od siostry z rodziną]
  10.30 – za †† rodziców Stanisławę i Ryszarda Czerwińskich, † brata Marka, 

† Annę Styra oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † chrzestnego Erharda Nowarę oraz † wujka Manfreda Nowarę 

i † jego żonę Genowefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące


