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Bóg	stał	się	człowiekiem,		
byśmy	ujrzeli	światłość,		
gdy	wokół	wciąż	panuje		
głęboka	noc...	

Dłoń swoją kładę na Tobie,
byś zachował spokój,
gdy niepokoi Cię świat.

Wzrok swój kieruję na Ciebie,
byś zachował szacunek do siebie,
gdy inni niesłusznie Cię oskarżają.

Wiarę swoją kładę w Twym sercu,
byś zachował ufność do Boga,
gdy pomyślisz, że Cię opuszcza.

Błogosławieństwo Ojca
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Punktem kulminacyjnym obrzędów domowych wigilii, jest wie-
czerza. Stół do wieczerzy ustawia się na środku mieszkania, na
nim kładzie się siano i nakrywa się go białym obrusem. Siano
symbolizuje narodzenie się Pana Jezusa w stajence. Kiedyś sta-
wiano jeszcze w izbie w kącie, snopek słomy, a nawet rozściela-
no słomę pod stołem. Pamiętamy o jednym wolnym nakryciu dla
ubogiego i świecy Caritas. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na
niebie, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu.

Wieczerza rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, której przewodzi gospodarz domu:
Gospodarz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
G.: Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczeki-
wany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc posłuchajmy jej
z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. Pierwszy ten spis
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z
Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betle-
jem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z po-
ślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad-
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie”. (Łk 2, 1-7)
Z kolei następuje dzielenie się opłatkiem. Najpierw rodzice łamią opłatek między

sobą, następnie podchodzą do dzieci i domowników, podając opłatek do podziału i wy-
powiadając życzenia. Wszyscy uczestnicy wieczerzy powtarzają tę czynność. Opłatek,
to wielki symbol. Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie spory pomiędzy
powaśnionymi i wszelkie nieporozumienia idą w niepamięć, a wszyscy czują się wielką
rodziną zgromadzoną przy żłóbku betlejemskim. Łamanie się opłatkiem nawiązuje tak-
że do łamania chleba przez Jezusa Chrystusa w czasie wieczerzy wielkoczwartkowej.
Jest wreszcie znakiem gotowości do podzielenia się z bliźnimi ostatnim kawałkiem
chleba, znakiem radości, pokoju i wzajemnej miłości.
G. A teraz , w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem mi-
łości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej otwieramy je na przyjście Pana. W
Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w na-
szym domu. Życzę Wam tego, a tym samym życzę radości, zdrowia, pokoju i zrobienia
dużego kroku w drodze do Boga.

W atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości, spożywa się następnie wiecze-
rzę wigilijną. Należy wyłączyć telewizor. Po wieczerzy, świąteczny nastrój podtrzymu-
jemy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w
nastroju świątecznym oczekujemy na Pasterkę - Ucztę Świąteczną całej parafii.



Prządek nabożeństw
19.12.2021 – 27.12.2021

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 Emanuela, Stanisława Ko-
stoń, Wilhelma Rymer oraz za zm. kapłanów.

14:00 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem szopek i wizerunków Dzieciątka
Jezus.

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

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

wtorek 21 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) ................................................................................................................

środa 22 grudnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) ................................................................................................................

czwartek 23 grudnia 2021 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhel-

ma i Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. z pokrewieństwa Pa-
ter-Wilk-Filip-Mika-Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 24 grudnia 2021 – Dzień powszedni – W  B  N
07:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wiktora

Tumulka, 2 synów, szwagra Andrzeja Niestrój, Joachima Siedlaczek, zm. z
pokrewieństwa Tumulka-Krybus-Niestrój-Stuchły, zm. kapłanów, dusze w
czyśćcu cierpiące.

24:00 Pasterka w intencji Parafian.
sobota 25 grudnia 2021 – NARODZENIE PAŃSKIE

08:00 Za zm. Franciszka Kachel w 30 dni po śmierci.
10:30 Za zmarłego Władysława Budnik w rocznicę śmierci.
14:00 Nieszpory kolędowe.

niedziela 26 grudnia 2021 – Ś  R  J , M   J
08:00 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Leśniok,

Ryszarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. pokrewieństwo Leśniok-Hałas-Sekuła.
Po Mszy św. poświęcenie owsa.

10:30 Za zm. Paulinę i Alojzego Jasny, rodziców, zm. z pokrewieństwa Kaczyński-
Korycik-Jasny-Szczuka i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. poświęcenie
owsa.

poniedziałek 27 grudnia 2021 – Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Lerch. Po Mszy św. poświęce-
nie wina św. Jana.



Informacje duszpasterskie
19.12.2021 – 26.12.2021

Dzisiaj kolekta na opał i zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. W
czasie pasterki kolekta na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. W Boże Na-
rodzenie kolekta powinowata. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teo-
logiczny w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele,
przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj na nabożeństwie popołudniowym o godz. 14:00 poświęce-
nie szopek i figurek Dzieciątka Jezus.

Zapraszam na ostatnie roraty. W poniedziałek i wtorek o godz. 17:00. W
środę o godz. 06:45, w czwartek o godz. 17:00. Zachęcam – nie tylko dzieci
– by przynosić ze sobą światło.

Okazja do przedświątecznej Spowiedzi św.: wtorek i czwartek od
16:00 do 18:00 (będzie spowiadał również gość). W Wigilię, dla
przyjeżdzających z zagranicy, od 14:00 do 16:00. We wtorek w
kościele farnym na rynku noc konfesjonałów od 20:00-23:00.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Krzysztof Bajerski z naszej parafii
· Wioleta Gąsior z parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach.

(zapowiedź trzecia)

Obowiązuje 30% limit osób, które mogą na raz przebywać w naszym koście-
le. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
Kancelaria parafialna w poniedziałek i środę po Mszy św..
Msze św. kolędowe zastępujące duszpasterskie odwiedziny w domach odbę-
dą się w następujących terminach:
29.12, godz. 17:00 Grzegorzowice, Kolonia Gacki, Młyńska i Powstańców
Śl. 1-30;
01.01, godz. 14:00 Grzegorzowice, Powstańców Śl. 31 do końca, Odrzańska,
Łąkowa i Żabnik;
01.01, godz. 17:00 Łubowice: Eichendorffa, Kasztanowa i Polna;
02.01, godz. 11:00 Łubowice: Zamkowa, Łąkowa i Wolności;
06.01, godz. 08:00 Ligota Książęca;
06.01, godz. 14:00 Brzeźnica Górna i Kozielska 8 do końca;
07.01, godz. 17:00 Brzeźnica, Leśna i Kozielska 1-7e.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.  
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