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„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

III Niedziela Adwentu (Gaudete) – Radujcie się zawsze w Panu
So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
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 pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. 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.
Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, 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 ludzi, którzy dokonują
dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i
odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa,
który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek).
Ks. Leszek Smoliński

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne.
2. Każdego dnia celebrowane są Roraty.
Zapraszam serdecznie wszystkich.
3. W III tygodni Adwentu obchodzimy kwartalne dni
modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
4. We wtorek i w czwartek: 17.00 – 18.00: adoracja
Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie
pandemii.

Zapraszamy na Roraty:
 Poniedziałek – 18.00
 Wtorek – 18.00
 Środa – *7.00
 Czwartek – 18.00
 Piątek – 16.30 i 18.00
 Sobota ‐ *7.00

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Fundusz inwestycyjny: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
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5. W czwartek o godz. 19.00 – 20.00: spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
6. W piątek, o godz. 18.00, Msza św. z udziałem młodzieży. Po Mszy św. adwentowe
spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV), dla tych, którzy nie byli
w minionym tygodniu. Młodzież, która chciałaby zaangażować się w przygotowanie Rorat
w piątek, proszę o wcześniejszy kontakt z proboszczem.
7. Spowiedź św. w tym tygodniu: według planu (strona 2 i 3).
8. W zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet parafialny).
9. Zapraszam 22 grudnia (środa), od godz. 8.30, do pracy przy montażu dekoracji świątecznej w kościele. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła
na Boże Narodzenie, to proszę o informację do końca tego tygodnia.
10. Kolekta: 12 i 19 grudnia – na potrzeby parafialne.
Zbiórka do puszki: 19 grudnia – na remont katedry opolskiej.
11. Zachęcamy do słuchania audycji roratnich w Radiu Doxa.
Audycje od poniedziałku do piątku na falach Radia Doxa pomiędzy 19.15 a 20.00.
12. Dziękuję Pani Sołtys i osobom wspierającym oraz Urzędowi Miasta za pomoc św. Mikołajowi w obdarowaniu dzieci słodyczami. Dziękuję również tym osobom, które ufundowały słodycze dla dzieci biorących udział w Roratach.
13. Zarząd dzielnicy Karłubiec i Zarząd koła DFK Karłubiec informuje, że: 18 grudnia od
godz. 14.30 do 16.00 naszym seniorom zostanie rozniesiona kolacja adwentowowigilijna (podobnie jak w 2020 roku).
14. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z Radą Biskupią, oraz
Konferencją Dziekanów, 9 grudnia, Biskup Opolski wydał decyzję dotyczącą zbliżających
się odwiedzin duszpasterskich: „W trosce o dobro duchowe Wiernych diecezji opolskiej,
w imię odpowiedzialności za ich doczesne życie i zdrowie, w obliczu trwającego stanu
pandemii SARS-CoV-2, postanawiam, aby tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe zostały zastąpione formami wypracowanymi w roku poprzednim”.
Zamiast odwiedzin parafian w domach, zapraszam Was do udziału we Mszy św. kolędowej
w małych wspólnotach, według porządku, który zostanie podany w przyszłą niedzielę.
Dziękuję osobom z Rejonu 31. (Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; 18)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
12 – 18 grudnia

Rejon
32.

Mieszkańcy ulic
Brzozowa 4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36; 9, 11, 15.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *18.45 i w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
19 – 25 grudnia

33.

Przyjaźni 1, 7, 9, 13a, 15; 6, 8, 10, 12a, 14.

Na wesoło: Babcia do Jasia: - Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba,
a jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła.
- Babciu, a jakim trzeba być, aby pójść do kina?
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Złota myśl tygodnia: „Przychodźcie naprawdę często do domu Bożego,
aby oddać Chrystusowi cześć w Najświętszym Sakramencie
i powierzyć Mu wszystkie intencje i cierpienia waszych serc”. bł. Jan Macha

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Krystiana Klimek (w 1. r. śm.),
++ rodziców Zygfrydę i Wilhelma Klimek, brata Joachima i teścia Jana Krumpitz.
III Niedziela Adwentu – 12 XII 2021 r.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 – 7.25: spowiedź św.

7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za + brata Marka Hutniczak (w 20. r. śm.) i ++ z rodziny.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. ustępującej i nowowybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, Agnieszkę i Waltra
Nocon, syna Arkadiusza, Emmę Lipka, Pelagię i Hildegardę Lepich
oraz męża Bernarda.
Pobłogosławienie medalików dzieci komunijnych i spotkanie z rodzicami

15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.
Poniedziałek (13 XII) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17.30: różaniec i spowiedź św.
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Rozpoczyna się 2. część (bożonarodzeniowa) Adwentu (17 – 24 grudnia)
Piątek (17 XII) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)

Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Elżbietę Zdunek (w 30. dzień po śmierci).
17.30 – różaniec i spowiedź św.

Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + Annę Hutniczak
(od Piotra Hutniczaka z rodziną).
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV)
Sobota (18 XII) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św.
Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (od Hasiorów z Kaniny).
*16.00 – 17.30: spowiedź św.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem, ++ z pokrewieństwa.
IV Niedziela Adwentu – 19 XII 2021 r.
7.00 – 7.25: spowiedź św.

7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za + męża Mieczysława Kurp (w 4. r. śm.), córkę Agnieszkę Sówka,
++ rodziców z obu stron.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Roraty: 18.00 – za + męża Jerzego Hamerla.
Wtorek (14 XII) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za + Annę Hutniczak (od rodziny Hutniczak z Zawoi).
Środa (15 XII) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św.
Litania do św. Józefa
Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (od Macieja Hasior z rodziną).

Czwartek (16 XII) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,
kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej z naszej parafii,
w intencji DDM „Oremus” (modlących się w int. kapłanów).
Roraty: 18.00 – o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa

dla pewnej rodziny.
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19.00 – 20.00: spotkanie PRD w salce

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – za ++ Alfreda i Erykę Werner oraz ++ rodziców i teściów. Chrzest św.

15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.
W niedzielę, 28 listopada, dokonaliście wyboru siedmiu Radnych.
Oddano 139 kart (w tym jedna była nieważna). Dziękuję za udział w wyborach.
Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2021 – 2026 (7 osób z wyboru, ponieważ 2 osoby otrzymały tę samą ilość głosów, plus 3 osoby z nominacji ks. proboszcza):

Z wyboru parafian:
Anna Brysz-Lenort
Adam Ficek
Sonia Gala
Henryk Skałecki
Robert Smiatek
Hubert Sznajder
Joanna Wancke

Z nominacji ks. proboszcza:
Piotr Giecewicz
Marlena Halska-Bonkosz
Izabela Tkocz
Dziękuję wszystkim Kandydatom za szczerą wolą
służenia naszej Parafii w ramach PRD.
Liczę na owocną pracę Radnych i pomoc tych, którzy nie zmieścili się w pierwszej „6”.

