
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą nie-
dzielę ofiary będą przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. Bardzo serdecznie 
dziękuję za wsparcie i ogromną życzliwość.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Edwarda 
Janochę, lat 67, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbędzie się w środę, o godz. 13.00 
w naszym kościele) oraz śp. Józefa Kowolika (po zmianie: Schauder), lat 65, aktu-
alnie mieszkał w Niemczech, przed laty przy ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się 
w naszej parafii; termin zostanie podany). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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Za kilka dni Kościół będzie obchodził jedno 
z najważniejszych i pierwszych świąt – „epi-
fanię”, która oznacza objawienie się Boga lu-
dziom, a dokładniej Jego przyjście na świat 
i to nie tylko do ludu Izraela, reprezento-
wanego przez betlejemskich pasterzy, lecz 
także do całej ludzkości, którą reprezen-
tują Mędrcy. O mędrcach wspomina jedy-
nie Ewangelia według św. Mateusza. Przy 
tym nie mówi, ilu ich było, nie nazywa ich 
królami i nie nadaje im imion, po prostu: 
„mędrcy ze Wschodu”. Warto w tym cza-
sie podjąć refleksję właśnie nad Mędrcami 
i ich drogą w poszukiwaniu Me-
sjasza. Świetną pomocą może 
służyć rozważanie papieża Bene-
dykta XVI z 2011 r. Oto jego frag-
menty: „Kim byli ci ludzie i co to 
była za gwiazda? Byli oni prawdo-
podobnie uczonymi, badającymi 
niebo, jednak nie po to, aby pró-
bować «odczytywać» z gwiazd 
przyszłość; byli raczej ludźmi «po-
szukującymi» czegoś więcej, szu-
kającymi prawdziwego światła, 
które mogłoby wskazać drogę, 
jaką należy postępować w życiu. 
Byli ludźmi przekonanymi o tym, 
że w stworzeniu istnieje coś, co 
moglibyśmy nazwać «podpisem» 
Boga – podpis, który człowiek 

może i powinien starać się odkryć i od-
czytać. Być może sposobem na to, aby le-
piej poznać tych Mędrców i pojąć ich pra-
gnienie postępowania za znakami Boga, 
jest zastanowienie się nad tym, co znaj-
dują podczas swej wędrówki w wielkim 
mieście – Jerozolimie. Przede wszystkim 
spotkali króla Heroda. Niewątpliwie in-
teresował się on tym dzieckiem, o któ-
rym mówili Mędrcy; jednak nie dlatego, 
że zamierzał oddać mu hołd, jak usiłował 
kłamliwie dać do zrozumienia, lecz aby je 
zgładzić. Herod jest człowiekiem władzy, 

który w drugim potrafi widzieć tylko ry-
wala, którego należy zwalczyć. W gruncie 
rzeczy, jeżeli się dobrze zastanowić, także 
Bóg wydaje mu się rywalem, co więcej, ry-
walem szczególnie niebezpiecznym, który 
chciałby pozbawić ludzi ich życiowej prze-
strzeni, ich niezależności, ich władzy; ry-
walem, który wskazuje drogę, jaką należy 
iść w życiu, a tym samym uniemożliwia 
robienie wszystkiego, co się chce. Herod 
jest postacią nie budzącą naszej sympa-
tii i instynktownie osądzamy go negatyw-
nie za jego okrucieństwo. Lecz powinni-
śmy postawić sobie pytanie: może i w nas 
jest coś z Heroda? Być może także my po-
strzegamy niekiedy Boga jako swego ro-
dzaju rywala? Może i my jesteśmy ślepi 
na Jego znaki, głusi na Jego słowa, po-
nieważ sądzimy, że ogranicza nasze życie 
i nie pozwala nam dysponować życiem, 
jak nam się podoba? Musimy otworzyć 
się na niezawodną prawdę, że Bóg jest 
wszechmocną miłością, która niczego nie 
odbiera, nie zagraża, co więcej, jest Jedy-
nym, który jest zdolny dać nam możliwość 
życia w pełni, zaznania prawdziwej radości. 
Mędrcy spotykają także uczonych, teolo-
gów, ekspertów, którzy wszystko wiedzą 
o Księgach Świętych, którzy znają ich moż-

liwe interpretacje, którzy potrafią zacyto-
wać z pamięci każdy ich fragment, a zatem 
są cenną pomocą dla osób pragnących po-
dążać drogą Bożą. Jednak – twierdzi św. 
Augustyn – chcą oni być przewodnikami 
dla innych, wskazują drogę, ale sami nie 
idą, pozostają w bezruchu. Ale znów mo-
żemy postawić sobie pytanie: czy i w nas 
nie ma pokusy, by traktować Pismo Święte, 
ten niezwykle bogaty i życiodajny dla 
wiary Kościoła skarb, bardziej jako przed-
miot badań i dyskusji specjalistów niż jako 
Księgę, która nam wskazuje drogę pro-
wadzącą do życia? Staje się wyraźnie wi-
doczny istotny aspekt historii Mędrców: 
mowa stworzenia pozwala nam przebyć 
spory odcinek drogi ku Bogu, ale nie daje 
nam ostatecznego światła. Na koniec Mę-
drcy musieli posłuchać tego, co mówią Pi-
sma Święte: tylko one mogły im wskazać 
drogę. To właśnie Słowo Boże jest praw-
dziwą gwiazdą, która w obliczu niepewno-
ści ludzkich mów daje nam niezmierzony 
blask Bożej prawdy. Nasza droga będzie 
zawsze oświetlana przez światło, którego 
nie może nam dać żaden inny znak. I także 
my będziemy mogli stać się gwiazdami dla 
innych, odblaskiem tego światła, które  
za sprawą Chrystusa zajaśniało nad nami”. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

22 stycznia stycznia  – – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMII NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
 8.00 – za † męża i ojca Stanisława Jusiela z okazji ziemskich urodzin, †† te-

ściów Stefanię i Bronisława, †† rodziców Władysławę i Jana Bulskich, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † Marzannę Kotlewską z okazji ziemskich urodzin oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Franciszek Józef Zając
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego z okazji ziemskich urodzin 

oraz za †† z rodziny

3 stycznia 3 stycznia – poniedziałek 
 7.00 – za † brata Henryka Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwa-

grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Lipowej, Roose-
velta, Strzeleckiej, Żeromskiego

4 stycznia 4 stycznia – wtorek
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Brzozowej, Du-
nikowskiego, Góry Świętej Anny, Jodłowej, Klonowej, Rozwadzkiej, 
Sosnowej

5 stycznia 5 stycznia – środa 
 7.00 – za † Magdalenę Wenszka
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Katowickiej, 
Prusa, Słowackiego

66 stycznia stycznia  – – czwartekczwartek –  – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † Stanisława Ratunia oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† dziadków Rozalię i Alfreda Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola, 

†† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 16.30 – nabożeństwo kolędowe przy żłóbku
 18.00 – za †† Wiesławę i Ryszarda Gabis, †† Dominikę i Waleriana Gabis, 

† Tomasza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze przez trzy dni będą sprawowane Msze św. w intencji parafian z kazaniem, 
wspólnym kolędowaniem i błogosławieństwem rodzin zamieszkałych przy wska-
zanych w intencji ulicach. Zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego, zastępują one 
tradycyjne odwiedziny duszpasterskie.

 ▪ W czwartek (6 stycznia) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę.
W tym dniu o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na spontaniczne kolędowanie Dzie-
ciątku przy żłóbku w naszym kościele. Do udziału zachęcam zwłaszcza dzieci, które 
mogą albo zaśpiewać kolędę, albo zagrać, albo też przedstawić jakieś opowiada-
nie o Bożym Narodzeniu. Do kolędowania włączą się także podopieczni Domu św. 
Karola z Koźla.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
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7 stycznia 7 stycznia – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † męża Konrada Dreslera w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

Marię i Jana, †† braci i †† szwagierki

8 stycznia 8 stycznia – sobota 
 18.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z pokrewieństwa z obu stron 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

99 stycznia stycznia  – – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za † babcię Annę, †† Stanisława i Antoniego oraz †† z rodzin Luboń 

i Wojtas
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Zuzanny Róży Nowak z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o potrzebne 
łaski dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Waltera Zagrol, † matkę Annę, † ciocię Agnieszkę Krahl 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące


