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Kim jest Nowonarodzony 
 Nikt poza matką nie zrozumie uczuć, ja-
kie towarzyszą jej w pierwszych dniach po 
urodzeniu dziecka. Niemowlę staje się cen-
trum życia rodziny, a matka robi wszystko 
dla jego dobra. Narodziny dziecka są jed-
nym z punktów przełomowych każdej ro-
dziny. Odtąd nie jest już taka sama jak 
przedtem. Wyraża się to chociażby w prak-
tycznych sprawach: trzeba przygotować po-
kój dla dziecka, kupić większy samochód 
czy pogodzić się z nieprzespanymi nocami 
w najbliższych miesiącach.  
 Co jednak się dzieje, gdy tym nowona-
rodzonym jest sam Bóg? 
 Dzisiejsza Ewangelia nieprzypadkowo jest 
umieszczona w bliskim czasie po Bożym Na-
rodzeniu. Po niedawnym zachwycie i wzrusze-
niu nad Nowonarodzonym Jezusem przycho-
dzi czas na zastanowienie się, czym wła-
ściwie jest przyjście Boga na ziemię. 
 Prolog św. Jana jest tekstem trudnym, 
ponieważ składa się z pojęć używanych w 
starożytnej filozofii. Pierwsze zdanie, które w 
oryginale brzmi en arche en ho logos, przy-
wołuje dwa ważne słowa, którymi posługuje 
się język filozoficzny.  
 Użyte określenia były prawdopodob-
nie związane z dociekaniami filozoficzno-
religijnymi pierwszego wieku. Słowo arche 
 oznacza pierwotną przyczynę wszystkiego. 
Starożytni filozofowie uznawali różne za-

sady istnienia świata, np.: wodę, powie-
trzę, bezkres czy liczbę.  
 Jednakże, Ewangelia pokazuje, że tym, 
co jest źródłem wszystkiego, czyli arche, jest 
logos. Logos początkowo oznaczał sens, 
zgodność, uzasadnienie, logiczność etc. W 
późniejszym znaczeniu jest to słowo, czyli 
wypowiedziana myśl. Chrześcijaństwo utoż-
samiło Osobę Jezusa Chrystusa z logosem. 
  Powoduje to, że w nowonarodzonym 
Niemowlęciu objawia się cały zamysł Bo-
ga wobec świata i człowieka. 
 Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest 
przełomowym momentem w dziejach świata. 
Narodzenie „Słowa” jest również punktem 
zwrotnym w moim życiu. Tak jak w życiu 
każdej rodziny, narodziny dziecka powodują 
ogromną zmianę, tak Boże Narodzenie ma 
również mnie przemienić. Chrystus ma być 
pierwszą zasadą, sensem mojego życia.  

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 

02.01.22  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
 Kolekta na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Opolu 

8:00 Msza św.: Za † Piotra Żołędziowskiego w 1 rocznicę śmierci i za †† z rodzin: 
Naczyńskich, Żołędziowskich, Włodarczyk i Szpyrka. 

11:00 Suma W intencji Ewy Młot z okazji 48 urodzin 

03.01.22 Poniedziałek – dzień powszedni.  
16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Rogów 

17:00 Msza św.: W 30 rocznicę śmierci za + Marię Mesjasz. 

04.01.22 Wtorek – dzień powszedni.  
16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Góry 

05.01.22 Środa – dzień powszedni.  
16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Tarnicy 

06.01.22 Czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
 Kolekta na potrzeby Misyjne Kościoła 

8:00 Msza św.: Za ++ z rodziny Kempys. 

11:00 Suma: Za + Donatę Kownacką w 10 rocznice śmierci. 

07.01.22 Pierwszy piątek miesiąca.  
7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 
16:00 Msza św.: O powołania Kapłańskie i Zakonne z naszej Parafii 

08.01.22 Sobota – dzień powszedni.  
11:00 Przechód Kanoniczne wprowadzenie nowego Proboszcza 

16:00 Msza św.: Za + Annę Bachryj 

09.01.21  Niedziela Chrztu Pańskiego. 
 Kolekta Parafialna na Ubezpieczenie Kościoła za I kwartał 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicza z okazji 32 urodzin. 

11:00 Suma W int. Doroty Lipka z okazji 41 urodzin, o zdrowie i Boże Błog. 



 
 

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 2 stycznia 2022 
 

1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. 
Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom.  
  Na początku nowego roku Stwórca zachęca, abyśmy dostrzegali Jego obecność 
w otaczającym nas świecie. Po to przyjął ludzkie ciało i narodził się w betlejemskiej szopce, aby 
być blisko nas. Jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Podczas każdej Mszy Świętej przychodzi w 
swoim słowie i w Komunii Świętej. Pan Jezus pragnie zamieszkać w naszych sercach i pro-
wadzić nas prostą drogą do świętości. Potrzebujemy tej pomocy, dlatego otwórzmy się na Jego 
działanie i powierzmy Mu cały rozpoczynający się rok. 
 

2. Cały świat jest oświecany i porządkowany przez Bożą mądrość. Ona sprawia, że jego dzie-
je nie toczą się chaotycznie, ale wydarzenia następują w ustalonym, chociaż nie zawsze dostrze-
galnym porządku. Bóg stworzył świat, by go uporządkować według własnego zamysłu i być 
w nim obecnym. Odwieczna mądrość Boża zstąpiła na ziemię, kiedy Słowo Wcielone rozbiło swój 
namiot pomiędzy ludźmi. Aby przyjąć Je do swojego życia, powinniśmy nieustannie modlić 
się o ducha mądrości, aby właściwie pokierował naszym życiem chrześcijańskim. A także o 
światłe oczy serca, by podejmować decyzje zgodne z odwieczną wolą naszego Stwórcy.  
 

3. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana 
świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon 
Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do 
wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą 
sprawowane według porządku niedzielnego o godz. 8:00 i 11:00.  
 Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na 
tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.  
 Tego dnia w dużych Parafiach organizowany jest Orszak Trzech Króli. Zachęcamy do udziału w 
tym wydarzeniu, które jest radosną manifestacją wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej.  
 

4. Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Niech nie za-
braknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do 
pracy w krajach misyjnych.  
 

5. Zapowiedź Roku Jubileuszu.  
 W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia podczas Mszy świętej o 12.00  sprawowanej 
w katedrze w Opolu biskup opolski Andrzej Czaja zapowie Rok Jubileuszowy 50-lecia Diecezji 
Opolskiej. Złotemu Jubileuszowi naszej diecezji towarzyszyć będzie motto: «Bliżej Boga-
Człowieka». Jego cel wyjaśnił Biskup Opolski w Liście na Boże Narodzenie 2021 r. Ma nam ono 
przypominać o realizacji konkretnego zadania w życiu chrześcijanina: «[…] zjednoczenia z Bo-
giem, podążania razem i wiernie za Jezusem, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary». 
Jubileusz przeżywany w tym duchu, ma nas skłonić tak do wdzięczności Boskiej Opatrzności za 
to, co jest naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem, jak i do spoglądania w przyszłość, zwłaszcza 
na młode pokolenie, z wielką troską o rozwój wiary w nim.  
 



6. Kalendarium głównych wydarzeń w roku jubileuszu – najważniejsze daty: 

·       14 kwietnia - Inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji (Msza Krzyżma w katedrze) 
·       26 czerwca - Centralne obchody jubileuszu (Góra Świętej Anny) 
·       28 czerwca - 50. rocznica utworzenia diecezji opolskiej (Msze św. w katedrze i w parafiach) 
·       11 października - Posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski (Msza św. w katedrze) 
·       20 listopada – Zakończenie Jubileuszu 50-lecia. 
 

7. Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Tego dnia przewidziane są miesięczne 
odwiedziny naszych Chorych 
 

8. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy litur-
giczny okres Narodzenia Pańskiego.  
 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu codziennych 
zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. 
  

10. Przypominam: Limity wiernych w kościołach!!!  
 
 

 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 30% dostępnych 
miejsc siedzących i stojących z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni za-
szczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic;  
 Stosuje się zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m. 
 

 

11. Dziękuję za sprzątanie, dekorację Kościoła i Budowę Szopki mieszkańcom Tłustorąb;  
W kolejnym tygodniu Kościół sprzątają Rodziny ze wsi Tarnica: Kazimiera Arcab, Gra-
żyna Pierzga, Krzysztof Witos, Jerzy Rynkiewicz, i Barbara Lach 
 

15.01.2022 Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, 
    Krystyna Gurazdowska i Barbara Wróblewska 
 

22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, 
    Józefa Wąchała i  Helena Szustak 
    Kolejna wieś – Tłustoręby 
 

12. Podziękowanie za udział w zbiórce elektrośmieci.  
 Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Pro Missio oraz firma Green Office Ecologic składają 
serdeczne podziękowania wszystkim Księżom Proboszczom oraz wiernym Diecezji 
Opolskiej za okazanie wsparcia i przyłączenie się do Akcji Zbiórki Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego w 2021 roku.  
 Akcja w naszej diecezji rozpoczęła się 17 sierpnia i zakończyła się 21 września. W zbiórce 
udział wzięło 360 parafii. Średnio każda parafia zebrała 543 kg odpadów.  
 Dzięki pozyskanym środkom finansowym, organizatorzy wsparli projekt odbudowy spa-
lonego kościoła w parafii MB Różańcowej w Salcabambie w Andach, gdzie posługuje ks. 
Dariusz Flak, misjonarz pochodzący z naszej diecezji. 
 
 

  Pan Bóg daje nam kolejny rok. Nie wiemy, co nas czeka w tym czasie, 
który przed nami się otwiera. Jedno jest pewne: jesteśmy dziećmi Boga. 
Stwórca bardzo nas kocha i nigdy nie zostawia nas samych. 
 

 


