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TRZY PRZYJŚCIA 

Liturgia słowa ostatniej niedzieli przed Bożym Narodzeniem jest niezwykle 

bogata w treści. Zwróćmy dziś jednak uwagę na to, w jaki sposób Bóg przyszedł do 

bohaterów każdej z biblijnych historii. W końcu my sami także wyczekujemy Jego 

nadejścia. 

W pierwszym czytaniu Bóg przyszedł do króla Achaza, który nie jest zbyt 

pozytywną postacią na kartach Biblii, przez człowieka – proroka Izajasza. Achaz nie 

przyjął jednak pouczenia proroka i w swoich decyzjach kierował się jedynie 

własnym rozeznaniem. Tak czy inaczej – to podczas rozmowy obu mężczyzn Bóg 

dał proroctwo o Pannie, która pocznie i porodzi Emmanuela, w którego także i my 

wierzymy. Achaz spotyka Boga, aby dzięki Jego słowom uniknąć złych decyzji. 

Święty Paweł (drugie czytanie) doświadczył spotkania z Bogiem w zupełnie 

inny sposób. Jezus objawił mu się osobiście. Dlatego Paweł mógł stwierdzić, ze od 

Niego otrzymał urząd Apostoła. Celem jego sprawowania jest doprowadzanie ludzi 

do zbawienia. Także w XXI wieku biskupi, którzy sa następcami apostołów, głoszą 

Ewangelię i mówią o konkretnych wskazaniach wynikających z Dobrej Nowiny. 

Paweł spotkał Boga, aby pokochać Go i głosić Jego imię. 

Święty Józef (ewangelia) doświadczył spotkania z Panem we śnie. 

Zrozumiał wówczas, kim jest Jezus i jaka jest także jego rola w dziele, którego 

dokonuje Bóg. Ewangelista Mateusz zaznaczył następnie, że w ten sposób wypełniły 

się słowa, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Józef spotkał Boga, aby pełnić 

Jego wolę. 

Bóg przychodzi do różnych postaci biblijnych z konkretnym orędziem, 

ukazując swoją obecność. Niech więc przez zbliżające się Boże Narodzenie także w 

naszym życiu objawią się Jego obecność jej piękno! 

=============================================================================================================================================================================== 

UNIŻENIE BOGA  

Święty Franciszek z Asyżu, który jako pierwszy zbudował szopkę 

bożonarodzeniową, nie uczynił tego, aby nas oczarować pięknem tych 

świąt, ale aby nami wstrząsnąć, byśmy głębiej mogli wniknąć w tajemnicę 

Bożego Narodzenia.  
W Ewangelii o narodzeniu Jezusa nie ma ani krzty czułostkowości, 

której nie brakuje w corocznych obchodach świąt Bożego Narodzenia w 

wydaniu kupieckim.  Jezus nie przyszedł na świat, aby się dobrze sprzedać i 

zadowolić nasze zmysły. Nie przyszedł nawet po to, aby ucieszyć dzieci 

prezentami, a dorosłych rodzinną atmosferą. 

Wymowa szopki bliższa jest bowiem Kalwarii, na której Jezus z 

miłości do nas oddał swe życie, niż do ciepełka domowych pieleszy. Słowo, 

które było u Boga, które było Bogiem, przez które wszystko się stało: ziemia, 

gwiazdy, planety, które dało życie wszystkim istotom żyjącym, które było 

światłością, a więc mądrością, wiedzą, miłością, postanowiło skurczyć się do 

wymiarów Niemowlęcia. Zaiste, jak powiada prorok Izajasz, Bóg „obnażył 

swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów” (I czytanie). 

Tajemnica Bożego Narodzenia, którą handel usiłuje zawłaszczyć i zbić 

na niej interes, z trudem przebija się do naszych serc. Słowo „przyszło do 

swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Z mroków, których źródłem jest 

żądza zysku i taniej przyjemności, przebija jednak światłość, której ciemność 

nie ogarnęła. „Wszystkim tym jednak, którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z 

krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (Ewangelia)  

UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA 

PAŃSKIEGO 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 18 do 26 grudnia 2022 roku. 

 

Niedziela 18.12  CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU.  
 7.30 Za †† matkę Martę Dudek w rocz. śm., ojca Jana i całe pokrewieństwo.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę Zofię Świtala w rocz. śm., ojca Józefa, męża Waltra, bratową Elizabeth, rodziców Marię i Rocha  

    Kroll oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† męża i ojca Bernarda, rodziców Annę i Jerzego, Jadwigę i Jana, ich rodziców i rodzeństwo, brata Rudolfa, bratową  

  Renatę, szwagrów Zygfryda i Józefa; z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 19.12   

 17.00 Za †† Cecylię i Feliksa Nalewaja, siostrę Adelę, jej męża, braci Stefana i Ernesta, Gertrudę Wagner  

  2 mężów, syna Herberta, jego żonę, z rodzin Patrzek, Nalewaja i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek  20.12 

 17.00 Za † wujka Józefa Czech w I-szą rocz. śm.  

Środa  21.12  . 

 17.00 Za †† matkę Martę Sowa, braci, siostry i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  22.12  . 

 17.00 Za †† Dariusza Bieniek w 4 rocz. śm. i ojca Franciszka.  

Piątek  23.12  .  

 7.00 Za †† matkę Agnieszkę z ok. ur., ojca Józefa, rodziców Martę i Pawła, szwagra Huberta i wszystkich  

  z rodziny.  

 17.00 Grabczok Za †† z rodzin Kołodziej, Robis i Molek. 

Sobota 24.12  Wigilia Narodzenia Pańskiego. 

   

 22.00 Grabczok Za parafian do Bożej Dzieciny o zdrowie i błogosławieństwo dla  

    mieszkańców naszej wioski i ich rodzin. 

Niedziela 25.12  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.  
 0.00 Za parafian. 

 9.15 Grabczok  O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

 10.30 Za †† syna i brata Michała Kokot w 17 rocz. śm., rodziców Kokot i Nanko,  

  brata Norberta.  

 15.00 Nieszpory świąteczne. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu - może być w Piątek - zapraszam:  

Gabriela Długosz, Klaudia Niedworok, Alodia Gładki, Dorota Kansy 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: Św. Norberta – przełożony p. Jerzy Kilian.  

Bóg zapłać za odśnieżanie palcu przy kościele. 

Od wczoraj liturgia adwentu weszła w bezpośrednie przygotowanie do Bożego Narodzenia – zapraszam naszych parafian 

do udziału w mszach św. roratnich – od Poniedziałku do Czwartku o godz. 17.00. 

Przygotowanie do świąt to nie tylko porządki, zakupy i prezenty ale także zadbanie o swoją duszę – zapraszam do 

spowiedzi przed świątecznej: Okazja do spowiedzi świątecznej przed każdą mszą św. W Środę po mszy roratniej – będzie 

także dodatkowy ksiądz. 

W Czwartek zapraszam do budowania dekoracji świątecznej – szopki – po mszy roratniej. 

W Sobotę Wigilia Bożego Narodzenia – z tradycji zachowujemy tego dnia post i abstynencję. 

Wieczorna kolacja – Wieczerza Wigilijna niech ma odświętny przebieg i elementy wspólnej modlitwy, czytania Pisma św. 

i śpiewu kolęd. 

O północy msza św. pasterska poprzedzona śpiewem pieśni adwentowych rozpoczniemy świętowanie Bożego Narodzenia 

– zapraszam do wspólnej modlitwy i wypraszania Błogosławieństwa Bożej Dzieciny dla naszych rodzin. Kolekta 

pasterkowa przeznaczona dla Domu Matki i Dziecka w Opolu. W ciągu dnia msza o godz. 10.30, a po południu Nieszpory 

o godz. 15.00 ze śpiewem kolęd. 

W przyszły Poniedziałek – drugi dzień Bożego Narodzenia – Święto św. Szczepana. Msze św. w porządku niedzielnym, na 

sumie modlimy się z młodzieżą i za młodzież naszej parafii – zapraszam! Tego dnia także ku czci św. Szczepana 

poświęcenie owsa. Kolekta z drugiego dnia świątecznego na WTUO. 

Grabczok: 

W czwartek – 22 grudnia - od godz. 18.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców z drugiej części Grabczoka tj. od pp. 

Marioli i Bernarda Staś do pp. Kamili i Tomasza Fura do przygotowania w naszej świątyni dekoracji Bożonarodzeniowej. 

Spowiedź na Grabczoku w Piątek przed i po mszy św. 

W Sobotę Wigilia Bożego Narodzenia – a msza św. pasterska o godz. 22.00 – zapraszam! 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 26 grudnia do 1 stycznia 2023 roku. 

 

Niedziela 25.12  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.  
 0.00 Za parafian. 

 9.15 Grabczok  O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. (od Hubertów) 

 10.30 Za † syna i brata Michała Kokot w 17 rocz. śm., rodziców Kokot i Nanko, brata Norberta.  

 15.00 Nieszpory świąteczne. 

   

Poniedziałek 26.12  ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA. 

 7.30 Za †† ojca Jana w 20 rocz. śm., matkę Gertraud, rodziców z obu stron, ich rodzeństwo oraz  

  wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za  †† rodziców Jana i Łucję Emmerling, Pawła i Jadwigę Sosna, siostrę Klarę,  

    2 szwagrów: Gerarda i Józefa i wszystkich z pokrewieństwa Emmerling i Sosna. 

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
   

Wtorek  27.12  Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 7.00 Za †† męża i ojca Waltra Richter w 9 rocz. śm., jego rodziców, brata Zygfryda, bratową, szwagrów,  

  szwagierki, całe pokrewieństwo Spisla i Richter.  

Środa  28.12  Święto Świętych Młodzianków. 

 10.00 W intencji dzieci naszej parafii z błogosławieństwem Świętych Młodzianków. 

 14.00 Grabczok Za †† rodziców  Ryszarda i Martę Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów  

    Helmuta i Józefa, dziadków Emmerlig i Folkmer oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek  29.12  . 

 7.00 W rocz. śm. za †† ojca i teścia Pawła Matros, jego żonę rodziców Bronisławę i Wiktora, bratową  

  Gabrielę Kornek, Józefa i Adelę Pogrzeba oraz dziadków.  

Piątek  30.12  Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  

 7.00 Do MBNP z ok. 60 rocz. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże  

  w rodzinie i rodzinach dzieci.  

Sobota 31.12  . 

 17.00 Za parafian za zakończenie roku. 
 

Niedziela 01.01.2023  UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI.  
 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† męża, ojca i dziadka Joachima Matros, rodziców Elżbietę i Józefa, Stefanię i  

  Huberta, bratową Reginę, szwagra Jerzego oraz o wieczne odpoczywanie dla †† z  

  pokrewieństwa z obu stron. 

 16.00 Za † babcię Martę Sosna.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Beata Kupka, Krystyna Śpiewak, Brygida Olejnik, Maria Baldy 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda Jendro.  

Rozpoczynamy ostatni tydzień Tego roku, jako oktawa Narodzenia Pańskiego: jutro we Wtorek, św. Jana Ewangelisty, ku jego czci 

poświęcenia wina. 

W Środę święto Świętych Młodzianków – msza św. w intencji dzieci naszej parafii o godz. 11.00 z błogosławieństwem św. 

Młodzianków. Dzieci uczestniczące w roratach proszę aby przyniosły z sobą plansze z potwierdzeniem udział w tych nabożeństwach 

– będą nagrody. 

W Sobotę zakończenie starego 2022 roku na mszy św. o godz. 17.00 – zapraszam wszystkich parafian! 

W przyszłą Niedzielę - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – msze św. 10.30 i 16.00, na Grabczoku o 9.15. 

W tym tygodniu rozpocznie się czas wizyty duszpasterskie w formie tradycyjnej, po przerwie pandemicznej (dwu letniej) zapraszam do 

wspólnej modlitwy w naszych domach oraz obudzenia odpowiedzialności za swoją wiarę i budowę wspólnoty wierzących czyli 

Kościoła (z dużej litery). 

Prządek kolędy jest następujący: 

28.12.2022  Środa  Grabczok   godz. 15.00 pp. Sosna – pp. Ogrodnik 

29.12.2022  Czwartek Grabczok   godz. 15.00 p. Patrzek – pp. Szczepara 

Brynica 

30.12.2022  Piątek  Surowina   godz. 15.00 p. Cebula – pp. Dziura 

02.01.2023  Poniedziałek Opolska – Ogrodowa – Górka  godz. 15.00  pp. Diaków – pp. Kurc  

03.01.2023  Wtorek  Łubniańska   godz. 15.00 pp. Pilarczyk - pp. Drost 

04.01.2023 Środa  Gróbek    godz. 15.00  p. Bul – pp. Czora 

05.01.2023 Czwartek Stawiska – Powstańców – Polna godz. 15.00 pp. Sosna – pp. Cebula 



06.01.2023 Piątek  Kolędowanie przy szopce 

07.01.2023 Sobota  Powstańców Śl.   godz. 10.00 pp. Bort – Przedszkole 

08.01.2023 Niedziela Powstańców cd   godz. 14.00  pp. Świerc – pp. Cebula 

09.01.2023 Poniedziałek  Powstańców cd i Stawowa godz. 15.00 pp. Ciernia – pp. Krupa  

10.01.2023 Wtorek   Powstańców Krzywa   godz. 15.00  pp. Pietrek – pp. Korol 

11.01.2023 Środa  Młyńska i Stawowa  godz. 15.00 pp. Glados – pp. Leja 

12.01.2023 Czwartek 1 Maja i Klasztorna  godz. 15.00 pp. Pogrzeba do mostu – pp. Pogrzeba 

13.01.2023 Piątek   1 Maja i Leśna   godz. 15.00 pp. Imiełowski – pp. Pikos – pp. Resel 

14.01.2019 Sobota   1 Maja i Prosta   godz. 9.00  pp. Pogrzeba  – pp. Filipowicz 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Sakrament pokuty i pojednania  Ciąg dalszy … 
Historia sakramentu pokuty i pojednania  
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z 

obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 

wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane» (J 20, 19-23). W najuroczystszym dniu - zmartwychwstania - Pan Jezus dwukrotnie powtarza: Pokój 

wam! Jako Król Pokoju przekazuje dar pojednania między Bogiem a ludźmi i (mówiąc językiem teologii) 

ustanawia sakrament, który na Jego pokoju będzie się osadzał - sakrament pojednania. Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane - tylko jedno, proste polecenie skierowane 

do Apostołów i ich następców, którzy otrzymali udział w Chrystusowej władzy odpuszczania grzechów. Nie jest 

to władza „zastępcza”, jakoby mieli ją otrzymać na mocy jakiegoś specjalnego przywileju, by w imieniu Boga 

odpuszczać grzechy. Nie. To władza „własna” Boga, który w sakramentalny (czyli pod osłoną znaku) sposób jest 

obecny in persona Christi w czasie sprawowanej świętej czynności, poprzez kapłana. Zauważmy, że w tym 

jednym zdaniu ustanowienia sakramentu nie odnajdujemy żadnego wskazania „jak spełniać” owe odpuszczanie 

grzechów, w jakiej formie miałoby się odbywać. Pan Jezus przekazał w tym względzie Kościołowi nie tylko 

władzę odpuszczania grzechów, ale również pieczę nad formą, w jakiej ma się to dokonywać. Stąd też, kiedy 

spojrzymy na różne momenty historii Kościoła, zauważymy, że sakrament spowiedzi św. podlegał różnym 

przeobrażeniom.  

 

CZĘŚĆ I: PO CO KOŚCIÓŁ? 

ROZWAŻANIA NA 18 GRUDNIA 2022 R. 

W Kościele nikt nie jest sam 
 

„Wprawdzie w każdym czasie i w każdym narodzie miły Bogu jest każdy, kto się Go lęka i postępuje 

sprawiedliwie (por. Dz 10, 35); podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z 

wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i 

Jemu święcie służył”. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 9. 
Wyobraź sobie siebie na morzu, w małej łódeczce. Jest noc, środek burzy, silny wiatr miota łódką, 

trudno na własną rękę dotrzeć do portu. Obok spokojnie podpływa ogromny okręt, kapitan zaprasza do 

wejścia na pokład. 

Pierre Pierrard we wstępie do swojej książki o historii Kościoła napisał: „Święty Kościele, nasz 

Kościele, ogromny i stary okręcie z liną zanurzenia zawsze na poziomie fal, chcę Ci powiedzieć, że bez 

ciebie bylibyśmy jedynie nieszczęsnymi barkami, zagubionymi we mgle i burzy”. Odnosząc się to tego 

obrazu, możemy powiedzieć, że w podróż wiary możemy wybrać się samotnie, możemy próbować w 

pojedynkę dotrzeć do Domu Ojca; możemy ignorować wspólnotę Kościoła i jej zasady, jednak zamysł Pana 

Boga jest inny. 

Spodobało się Panu Bogu uczynić z nas swój lud, którego On sam jest gwarantem nieomylności oraz 

bezpiecznego dopłynięcia do odpowiedniego portu – naszego zbawienia. W tej wspólnocie każdy ma swoje 

miejsce, określone zadanie, ale też każdy może liczyć na pomoc innych w razie problemów, kryzysu lub 

wyjątkowej sytuacji. W tej wspólnocie przeżywamy swoje radości i smutki, sukcesy i porażki; w tej 

wspólnocie jest między nami Kapitan, który mądrze i z miłością nami kieruje. 

 Zastanówmy się w jaki sposób pomagam swojemu małżonkowi, dzieciom, krewnym w spełnianiu 

ich zadań: chrześcijańskich, rodzinnych, zawodowych, społecznych, rozwoju ich wiary? Co mogę robić 

lepiej? 

 Wyznacz sobie jedno zadanie, które wykonasz wspólnie z członkiem rodziny (rozmowę, wspólną 

modlitwę, pielgrzymkę, zobaczenie ciekawego filmu religijnego itp.), które pomoże bliskiej osobie w 

pogłębieniu relacji z Panem Bogiem. 


