Kolęda czyli wizyta duszpasterska rodzin katolickich. Pukamy do drzwi wszystkich
mieszkańców parafii. Naszą intencją jest nie tylko zobaczenie stanu duchowego naszych
parafian, bo tego w kilku minutach obecności w Waszych domach ocenić się nie da.
Chcemy Wam zanieść błogosławieństwo Boże. Kolęda jest czasem zachęty do
zaangażowania się w życie parafii Kościoła. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, śpiewania
kolęd, otwartej rozmowy na temat rodziny, dzieci, młodzieży, starszych czy chorych.
Postarajmy się stworzyć atmosferę przyjaźni i domowego święta.
Przygotujmy stół: krzyż, świece, woda święcona
PLAN KOLĘDY
2.01.2017 – poniedziałek

godz.1430

1. Ostrówek od końca, Kąty, Stawy, Odrzańska
2. Powstańców nr nieparzyste od końca

3.01.2017 – wtorek

godz.1430

1. B.Kośnego, Nad Rzeką, Babilas od końca
2. Boczna od nr 1, Korfantego nr parzyste od końca, Nad
Ujściem
3. Dąbrowa nr nieparzyste od końca, Mickiewicza

4.01.2017 – środa

godz.1430

1. Kwaśna nr 1 do 31, Żeromskiego, Konopnickiej,
św. Jadwigi, św. Jacka Polna i Dom Nauczyciela
2. J.Cebuli od stacji, Pl.Wolności, Parkowa, Sobieskiego
3. Korfantego nr nieparzyste od końca

5.01.2017 – czwartek

godz.1430

1. Dąbrowa nr parzyste od końca i Sienkiewicza
2. Ligonia od końca i uzupełnienia

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W 2017 ROKU
1. Rekolekcje Wielkopostne 5-9 kwietnia
3. Bierzmowanie w Popielowie 9/10 maj
4. I Komunia św. 14 maja
5. Procesja Bożego Ciała – na ul. Powstańców a ołtarze przygotowują mieszkańcy :
I Kopiec.; II Kochanowskiego, św. Jadwigi, Polna, Żeromskiego, św. Jacka.; III Sportowcy
IV Rada Sołecka
6. Procesje na Dni Krzyżowe
— Kaplica NSPJ, ul. Babilas (P. Kupczyk)
— Kaplica MB, ul. Korfantego (P. Mandola)
— Kaplica MB Bolesnej, ul. Powstańców (P. Goluzda)
7. Pielgrzymki – Wambierzyce i Bardo Śl 6-7 maja
– Góra św. Anny 16 września
– Trzebnica 30 wrzesnia
8. Msza św. na stadionie – 16 lipca (Festyn Sportowy)
9. Dożynki parafialne – 3 wrzesień
10. Odpust 14-16 październik
11. Rocznica 80-ta konsekracji kościoła 12 listopada
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Drodzy Parafianie dobiega końca 2016 r. bardzo bogaty w wydarzenia światowe, kościelne,
parafialne, rodzinne i indywidualne, wzniosłe i przygnębiające, radosne i smutne… Przeżyliśmy
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży.
Bogu śpiewamy dziękczynne „Te Deum” a ludziom wyrażamy naszą wielką wdzięczność za wszystko
a szczególnie za modlitwę.
Pan Bóg towarzyszył nam w Sakramentach św. Chrzest przyjęło 24 dzieci, do I Komunii
przystąpiło 28 osób, łaską umocnienia w wierze ks. bp Paweł Stobrawa obdarzył 12 osób a Sakrament
Małżeństwa przyjęło 9 par nowożeńców. Chorzy przyjmowali Komunię św. w domach a wielu z nas
często przystępowało do niej w naszym kościele. W minionym roku pożegnaliśmy do wieczności
28 osób (zmarli to: † Maria Sośnik, †Krystyna Marsolek, †Józef Borosz, †Lucja Rudek, †Erich Mlynek,
†Piotr Ciemny, †Rudolf Mlynek, †Ryszard Kołodziej, †Lucja Biskup, †Eryk Piekny, † Erika Lisowski,
†Jadwiga Kaźmierczyk, †Helmut Woś, †Janusz Różycki, †Lidia Lisowska, †Marta Lisowska,
†Ingeborga Świerc , † Henryk Schiwek, †Gertruda Młynek, †Wilibald Kokott, †Henryk Zachaczewski,
†Zbigniew Konieczny, † Alfred Kupilas, †Rafał Harmus †Ottilie Nawrath, †Maria Blacha, †Jerzy
Marsolek, †Erwin Schmidt) … Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach.
Okazją do przeżyć duchowych były także inne wydarzenia parafialne. Ważnym wydarzeniem
była wizytacja Parafii przez ks. bpa Pawła Stobrawę, gdzie oprócz wspólnej Mszy św. z udziałem
licznych wiernych były także spotkania z różnymi grupami. Impulsów do przemyśleń dostarczyły
kazania pasyjne ks. Kamila Bani, wikarego z Dobrzenia W., nauki rekolekcyjne ks. Janusza Czenczka
egzorcysty z Diecezji Gliwickiej, kazania w Wielkanoc o.Kamila, franciszkanina z Góry św. Anny,
kazania odpustowe ks.Waldemara Musioła, dyrektora Wydz. Duszpasterskiego, w rocznicę konsekracji
kościoła ks. Andrzeja Demitrowa oraz kazania w Boże Narodzenie ks.prof. Radosława Chałupniaka
i ks.prof. Pawła Landwójtowicza. Dużą pomocą przez wiele tygodni, podczas mojej choroby była
posługa ks. Zbigniewa Paszkowskiego. Pielgrzymowaliśmy znowu do Wambierzyc i Barda Śl., na Górę
św. Anny, do Trzebicy i pieszo na Jasną Górę. Dzieci I komunijne odwiedziły Górę św. Anny i Kamień
Śl., Ministranci i dzieci Maryi byli w Gnieźnie, Ostrowie Lednickim i Polu Lednickim. Bogata w
przeżycia była pielgrzymka trasą Kraków-Łagiewniki, Wieliczka, Zakopane, Pieniny, Czorsztyn,
Niedzica, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Siostry Służebniczki z Leśnicy dwa razy prowadziły
specjalne spotkania z młodzieżą. Powstała inicjatywa odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego
w kościele o godz.15:00. Podczas pięciu procesji błagalnych prosiliśmy o urodzaje. Ks.Jan Pynder z
Golczowic udzielił nam Błogosławieństwa Prymicyjnego a ks. Teodor Puszcz, chrystusowiec dziękował
z nami za 25 lat kapłaństwa. Uczestniczyliśmy w Ząbkowicach Śl. w 70 rocznicę przybycia SS
Szensztackich do Polski wśród których była nasza parafianka S. Józefa Urban. Owocem spotkania
z Siostrą Damianą ze Świdra jest powstanie kolejnych dwóch kręgów Pielgrzymującej MB Trzykroć
Przedziwnej. Wielkim przeżyciem były Światowe Dni Młodzieży. Najpierw przygotowanie – modlitwa,
ofiara wysiłku biegów m.in. sztafety z Chróścic na Jasną Górę, pięknego wykonania hymnu oraz
programu i miejsc dla Gości. Witanie ich wraz z ks.bp Andrzejem Czają i ks. Andrzejem Demitrowem
Następnie wspaniałe dni przeżyte z 51 osobową grupą z Włoch których gościliśmy i wreszcie udział
naszej młodzieży w spotkaniach centralnych w Krakowie. Te dni zbliżyły wielu i pozostały nie tylko
wspomnienia ale i dalsze kontakty.
Pokarmem duchowym były także: Pochód św. Marcina, IX Kiermasz Adwentowy, spotkanie ze św.
Mikołajem, spotkania Opłatkowe, przyjęcia do grona Dzieci Maryi i Ministrantów oraz Msze Roratnie…
Godne oddawanie czci Bogu domaga się zadbanego miejsca i pięknego sprzętu. Młodzież
Bierzmowania ufundowała stułę św. Jadwigi a dzieci I komunijne mosiężny pulpit na ambonę. Na
bieżąco przeprowadzono drobne prace remontowe i przeglądowe. Sprawą jednak najważniejszą był
remont dachu i wieżyczki na kościele – dach główny i nad prezbiterium oraz wieżyczka zrobione –
reszta w przyszłym roku…
Wszystkim, którzy się do tego przyczynili za pomoc w załatwianiu formalności, umożliwienie
zakupu materiałów w dobrej cenie, wykonanie prac stolarskich, blacharskich, dekarskich,
transportowych i innych oraz ofiarodawcom a w tym Urzędowi Gminy wielkie szczere „Bóg zapłać”
W przyszłym roku pragniemy ukończyć remont dachu i… zobaczymy…
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Na Nowy 2017 rok życzę wszystkim Parafianom oraz Gościom błogosławieństwa Bożego,
zdrowia i pomyślności w życiu.
Niech Matka Boża, Królowa Pokoju otacza wszystkich mieszkańców naszej wspólnoty
swoją opieką i prowadzi do Chrystusa, Zbawiciela świata
Ks. Proboszcz
Zygmunt Jaworek

Modlitwa na Nowy Rok
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
Nie wiemy, co nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz
nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich
przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie
podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej.
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem wiecznym u Ciebie.
NIEDZIELA – 01.01.2017. NOWY ROK Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Kol. na Sem.Duch.
00
godz. 8
Za † Alfreda Halama w 30 rocznicę śmierci, rodz. Piotra i Annę, 2 braci, bratową, Julię
i Pawła Smyk, 2 córki i ††z pokrew.
30
godz.10
Za Parafian
00
godz.14
Za † Hildegardę Kupka, jej †† rodz., teściów oraz siostry Martę i Marię
PONIEDZIAŁEK – 02.01. Wsp. św.Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
00
godz. 7
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. z okazji 35 rocznicy
ślubu oraz za †† rodz. i dziadków
WTOREK – 03.01.
00
godz. 7
Za † Józefa Stenzel w dniu urodzin, †† dziadków Stenzel-Plet, †† pokrew. z obu
stron oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
ŚRODA – 04.01.
00
godz. 7
Za † Annę Kupilas z 7 Róży Żeńskiej i za †† członkinie tej Róży oraz za † Alfreda
Kupilas i za †† członków 8 Róży Męskiej
CZWARTEK– 05.01. I czwartek m-ca
00
godz. 7
Za † Marię Sośnik w I rocznicę śmierci
PIĄTEK – 06.01.. Ur. Objawienia Pańskiego
Kol. na Misje
00
godz. 7
Za żyjących i †† czcicieli NSPJ
00
godz. 9
Za Parafian (Misje)
30
godz.10
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. w 50 rocznice urodzin
– Dzieci I-Komunijne „Drogi do Nieba”
SOBOTA – 07.01.
I sobota m-ca
00
godz. 7
Za żyjących i †† czcicieli NMP
00
godz.18
Za † męża, ojca i dziadka Józefa Sosnowskiego w 4 rocznicę śmierci, jego †† rodz.
Stanisława i Jadwigę, teściów Wacława i Walentynę, za †† z rodzin z obu stron, za
dusze w czyśćcu oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 08.01. Św. Chrztu Pańskiego Kol. na opał…
00
godz. 7
W intencji Róż Różańcowych
00
godz. 9
Msza św. w języku niemieckim Za † męża Konrada Gamrot w dniu urodzin, †† rodz.
z obu stron, †† z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
30
godz.10
Za † Józefa Starosta, żonę Renatę, †† siostry, rodz., teściów i †† z pokrew.
00
godz.14
Nabożeństwo – dzieci i młodzież kolędują Dzieciątku Jezus

PONIEDZIAŁEK – 09.01.
00
godz. 7
1. Za † Ericha Mlynek z okazji urodzin, jego rodz., rodzeństwo oraz za †† Jadwigę
i Pawła Smyk, córkę Łucję2 synów Gerarda i Helmuta oraz zięcia Ewalda
2. Za † Walentego Lisowski, żonę Annę, ich dzieci, Alfonsa Nogosek, jego syna, rodz.,
rodzeństwo i dusze op.
WTOREK – 10.01.
00
godz.18
– Za ojca Alfreda w dniu urodzin, jego zonę Annę, ich rodz., rodzeństwo oraz o błog.
Boże i zdrowie w rodzinie
– Za † Franciszka Smyk, z okazji urodzin, brata Józefa Cyrys, ojców z obu stron oraz
o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
ŚRODA – 11.01.
00
godz. 7
Za † Alfreda Weistandt, żonę Julię, syna Horsta, za †† z pokrew. oraz o zdrowie i Boże
błog. w rodzinie
CZWARTEK– 12.01.
00
godz.18
Za † Gizelę Szic w rocznicę śmierci, siostrę Karinę Nowak, ojca Józefa Słonina, zięcia
Józefa Koprek za †† z pokrew. i dusze w czyśćcu
PIĄTEK – 13.01.
00
godz. 8
Msza sw. szkolna
Za †† rodz., Franciszka i Anastazję Zimolong, Grzegorza i Martę
Spisla, dziadków Sośnik-Zimolong, i ciotki Marię Sośnik i Katarzynę Gacka, Marię
Zimolong, siostrzeńca Roberta
00
godz.18
Za Parafian
SOBOTA – 14.01.
00
godz.18
Za † Wiktorię, jej męża, syna, 4 siostry, rodz. z obu stron i dusze w czyśćcu.
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.
Kol. na Sem.Duchowne
00
godz. 7
Za † Gertrudę Dudzik, Stefanię Szafrańską, †† z pokrew. i dusze w czyśćcu
00
godz. 9
Za † Józefa Borosz w I rocznicę śmierci, jego † żonę Marię i za †† z pokrew.
30
godz.10
Do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę
Bożą w 60 rocznicę ślubu Ireny i Józefa Pyrek
00
godz.14
Koncert kolęd

OGŁOSZENIA
1. Ostatnio pożegnaliśmy †Erwina Schmidt z ul. Powstańców.
2. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary, dary dla plebanii oraz wykonane prace porządkowe
i dekoracyjne.
3. Bóg zapłać za pierwsze spotkania kolędowe, obecność, wspólne modlitwy, szczere rozmowy.
Dalszy ciąg kolędy według planu.
4. W uroczystość Objawienia Pańskiego poświęcenie kadzidła, kredy i wody a na Mszy św.
o godz. 10:30 poświęcenie „Dróg do Nieba” dla dzieci I-komunijnych.
5. W niedzielę 8 stycznia Święto Chrztu Pańskiego –kończy Okres Narodzenia Pańskiego, ale
kolędy na zmianę z innymi pieśniami śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego. W tę niedzielę
również dzieci i młodzież na nabożeństwie kolędują Dzieciątku Jezus. A w kościele seminaryjnym
o godz.15:00 spotkanie rodzin adopcyjnych.
6. W piątek 6 stycznia Orszak III Króli – godz.15:00 Opole Pl. Jana Pawła II (przed Teatrem)
przemarsz na Rynek.
7. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania 10 styczeń kl. Ia godz. 16:00; kl.Ib godz.16:45;
kl.II 13 stycznia o godz..15:10; kl. III 11 i 18 stycznia o godz.18:00.
8. W pierwszym tygodniu stycznia przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca – zapraszam do
Komunii św. wynagradzającej.

