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C   ?
W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas sło-

wami św. Pawła do radości: „Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym jest radość i jak
należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością,
zabawą czy dobrym humorem? Św. Franciszek z Asyżu
uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego po-
chodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną mo-
dlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i
ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym
swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym.

Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne przykłady
osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest
Sługa Boża Marta Robin (1902-1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa
matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest or-
ganizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na całym świecie jest po-
nad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad
pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotka-
nie z Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do
lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobie-
ta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość in-
nych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko
jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdro-
wia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecier-
piał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin może wydawać się czymś odległym, a jej
cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość,
która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym
choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą.

Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnie-
rze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na nie
odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do
spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi
wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach lu-
dzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u
kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy od-
nalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się za-
gubiliśmy” (papież Franciszek).
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W ubiegłą niedzielę zakończyło się oddawanie głosów w wyborach do Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej. Spośród ponad 100 zgłoszonych w I etapie
kandydatów do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 osób. Spośród nich
wybieraliśmy Członków nowej Rady. Po komisyjnym podliczeniu 256 odda-
nych w II etapie głosów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kolejny 5-
cio letni okres zostali powołani (kolejność alfabetyczna):

Na dzisiejszym nabożeństwie popołudniowym Członkowie nowej Parafialnej
Rady Duszpasterskiej złożą swoje przyrzeczenia.
Na pierwszym posiedzeniu nowej rady, proboszcz przedstawi kandydatów do
Parafialnej Rady Ekonomicznej. Kandydatury zostaną poddane pod głosowa-
nie nowej Rady, a następnie Radni Rady Duszpasterskiej wybiorą spośród
siebie jednego przedstawiciela do Rady Ekonomicznej.
W niedzielę Chrztu Pańskiego (09.01.2022) zostaną zaprzysiężeni Członko-
wie nowej Rady Ekonomicznej.
W ten sposób zakończy się proces formowania nowych Rad Parafialnych.

Tekst przyrzeczenia radnych:
Ja NN, powołany/a na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przy-
rzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywać według
najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa
kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z po-
czuciem odpowiedzialności będę wspomagać Proboszcza w działalności
pasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak
mi dopomóż Bóg! Amen.

Polecajmy nowo wybranych Radnych Duchowi Świętemu, aby sumiennie i
roztropnie wykonywali swoje zadania, przyczyniając się do rozwoju wiary w
naszej parafii na chwałę Bożą

Nazwiska usunięte ze względu na ochronę danych osobowych. 
Pełny tekst w wydaniu papierowym, dostępnym w kościele.



Prządek nabożeństw
12.12.2021 – 20.12.2021

niedziela 12 grudnia 2021 – III Adwentu (G )
08:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, syna Henryka, Norberta Krzosok,

ks. Józefa Gacka i zm. z pokrewieństwa Metzner-Krzosok-Gacka-
Mika.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 Nabożeństwo z zaprzysiężeniem Członków nowej Parafialnej Rady

Duszpasterskiej.
poniedziałek 13 grudnia 2021 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17:00 (roraty) ...................................................................................................
wtorek 14 grudnia 2021 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora K-ła
17:00 (roraty) ...................................................................................................
środa 15 grudnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) ...................................................................................................
czwartek 16 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. męża Jerzego Mika  córkę Bogusławę, rodziców Joa-

chima i Gertrudę Mika, Zofią i Alfonsa, Józefa, rodzeństwo i zm. z
pokrewieństwa.

piątek 17 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za  zm.  Józefa  Walach,  rodziców  Karola  i  Otylię,  Aleksję i

Antoniego Krettek, dziadków z obu stron, zm. kapłanów i siostry za-
konne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 18 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
niedziela 19 grudnia 2021 – IV Adwentu
08:00 .................................................................................................................
10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu

stron, córkę Irenę Lasak, Franciszka Rzega, rodziców Annę i Emanue-
la, Stanisława Kostoń, Wilhelma Rymer oraz za zm. kapłanów.

14:00 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem szopek i wizerunków Dzie-
ciątka Jezus.

poniedziałek 20 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, dziadków Bronisławę i Igna-

cego Filip, Edwarda i Albertynę Pater, rodziców Annę i Henryka Filip,
zm. z pokrewieństwa Filip-Pater-Cienskowski-Jendrzejczyk-Wrazidło
-Franiczek i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
12.12.2021 – 19.12.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę grudniowa
kolekta na opał i zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. W ubiegłą
niedzielę w czasie zbiórki do puszek do puszek na Pomoc Kościołowi na
Wschodzie zebraliśmy 654,50 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary zło-
żone w kościele, przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj  na nabożeństwie popołudniowym o godz. 14:00 zostaną za-
przysiężeni członkowie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Skład nowej Rady jest podany na drugiej stronie gazetki.

Rada Rodziców i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy zapraszają na
kiermasz świąteczny organizowany dzisiaj o godz. 15:00 w Centrum Ei-
chendorffa.
Zapraszam na codzienne roraty. W środę o godz. 06:45, w pozostałe dni o
godz. 17:00. Zachęcam – nie tylko dzieci – by przynosić ze sobą światło.

W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VIII kl.
Szkoły Podstawowej i I kl. szkół ponadpodstawowych.

W piątek (17.12) zaczyna się druga część Adwentu, przygotowująca już
bezpośrednio na Święta Bożego Narodzenia w tym roku.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Krzysztof Bajerski z naszej parafii
· Wioleta Gąsior z parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach.

(zapowiedź druga)

Od 15.12 zostaje pomniejszony do 30% limit osób, które mogą na raz prze-
bywać w naszym kościele. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych
przeciw SARS-CoV-2.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie po Mszy św.

Serdecznie „Bóg zapłać!” w imieniu nas wszystkich składam Paniom
z Parafialnego zespołu Caritas „Błękitne Anioły” za przygotowanie i
rozdanie ponad 40 paczek dla starszych i chorych Parafian.

Decyzją Biskupa Opolskiego z dnia 09.12.2021 tegoroczne tradycyjne dusz-
pasterskie odwiedziny kolędowe zostaną zastąpione formą wypracowaną w
ubiegłym roku (Msze św. kolędowe dla poszczególnych grup Parafian).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. 
Przed Bożym Narodzeniem sprzątanie kościoła będzie w czwartek, 23.12.
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