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Czas się wypełnia 
 Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela do-
konuje się w niezwykłej scenerii. Jest to świą-
tynia Pańska, gdzie lud składa codzienne ofia-
ry, z wiarą odczytuje Boże obietnice i oczeku-
je ich wypełnienia. Wszystko dopełnia się w 
określonym czasie, jest zapowiedziane i sta-
rannie przygotowane przez samego Boga.  

 Wypełnienie następuje po czasie próby 
wiary. Realizuje się, kiedy wiara w pełni 
dojrzeje i jest gotowa wydać owoce zba-
wienia. Niewiara i nieufność muszą zostać 
oczyszczone przez doświadczenia. 

 Misja świętego Jana zostaje zapowie-
dziana jeszcze przed jego poczęciem. Naj-
większą przeszkodą wydaje się być niewiara 
Zachariasza. Dlatego Bóg dokonuje szere-
gu znaków, by przekonać o Jego inter-
wencji i konieczności przewidzianej misji 
świętego Jana Chrzciciela. 

 W perspektywie dzisiejszego Słowa 
Ewangelii możemy zrozumieć, że każdy z 
nas jest przewidziany w Bożych planach. 
Bóg powierza misję do wypełnienia. Jest 
to misja całego naszego życia.  

 Pierwszym jej etapem jest przygotowa-
nie drogi naszego myślenia i postępowa-
nia na przyjęcie przychodzącego Chry-
stusa, a następnie pomoc innym w przy-

gotowaniu ich osobistej drogi na przyję-
cie Zbawiciela.  

 Bóg pragnie posyłać nas wszystkich 
do dawania świadectwa o Jego miłości, a 
szczególnie do tych, którzy najbardziej 
potrzebują Jego miłosierdzia.  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

19.12.21 IV Niedziela Adwentu. 
 Kolekta na dekoracje Bożonarodzeniowe 

8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Zielińskich: za † Józefa, Bronisława, Jana i za ++ z rodziny 
Aleksandrowicz: Genowefę, Czesława, Stanisława i Andrzeja. 

11:00 Suma W intencji Gerda  Kuźnia z okazji 83 urodzin (21.12.38) 
14:30–16:00 Skorogoszcz Okazja do spowiedzi Świątecznej (spowiada 2 Księży) 

16:30-18:00 Okazja do spowiedzi Świątecznej (spowiada 2 Księży) 

20.12.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  
Ok. 9:00 Wyjazd po choinki i ustawienie w kościele – mieszkańcy Tłustorąb. 

16:00 Roraty: Wolna intencja 

21.12.21 Wtorek – dzień powszedni.  
16:00 Roraty: Za †† Małgorzatę, Stanisława i Zbigniewa Szymańskich oraz za †† z rodzin 

Szymańskich, Wędrychowskich, Błasiak, Łabuz i Mazurkiewicz. 

17:00 Budowa Szopki – mieszkańcy Tłustorąb i przygotowujący się do Bierzmowania 

22.12.21 Środa – dzień powszedni.  
7:30 Przedświąteczne odwiedziny Chorych (tylko zgłoszonych!) 

16:00 Roraty: Za †† Marię Jaworską. 

17:00 Budowa Szopki – mieszkańcy Tłustorąb i przygotowujący się do Bierzmowania 

23.12.21 Czwartek – dzień powszedni. 
 Świąteczne sprzątanie Kościoła i dekoracje - Tłustoręby 

24.12.21 Piątek – Wigilia Bożego Narodzenia.   
16:00 Pasterka Za Dzieci, Chorych i Osoby Starsze. 
22:00 Pasterka (Ewentualnie dodatkowa ?? Jeśli ogłoszone będą obostrzenia ) 

24:00 Pasterka W intencji Parafian i naszych Gości. 

25.12.21 Sobota – Uroczystość Bożego Narodzenia.  
 Kolekta Parafialna (okna na wieży i szyby ochronne)     

8:00 Msza św.: Za Parafian 
9:30 Msza św.: (Ewentualnie dodatkowa ?? Jeśli ogłoszone będą obostrzenia  ) 

11:00 Msza św.: Za Parafian 

26.12.21 Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
 Kolekta Parafialna – pozostałość kosztów bramy na Plebanii   

8:00 Msza św.: W intencji Ireny Król z okazji 85 urodzin 
9:00 Msza św.: (Ewentualnie dodatkowa ?? Jeśli ogłoszone będą obostrzenia) – intencja wolna. 

10:00 Msza św.: (Ewentualnie dodatkowa ?? Jeśli ogłoszone będą obostrzenia) – intencja wolna. 

11:00 Suma W intencji Ryszarda Świerczyńskiego z okazji 84 urodzin. 
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1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania na duchowe 
przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbli-
żania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego (modlitwa po Komunii).  
 Ostatnia świeca pali się na naszym wieńcu, to znaczy, że kończy się przygotowanie i coraz bliżej święta Bo-
żego Narodzenia. Trzeba się zastanowić, czy jestem dobrze przygotowany na spotkanie ze Zbawicielem. W 
czasie każdej Mszy Świętej słuchamy czytań z Pisma Świętego i przyjmujemy Pana Boga do czystych serc. Wi-
dząc, jak Maryja spędzała chwile przed narodzinami Bożego Syna, uczymy się patrzeć na innych z miło-
ścią i bezinteresownie pomagać ludziom, którzy żyją dookoła nas. 
 

2. Słowo Boże pomaga nam odkrywać wartość tego, co małe, słabe i ubogie. Z ubogiego Betlejem, 
którego nazwa oznacza „dom chleba”, będzie pochodził Ten, który stanie się chlebem dla ubogich, słabych, 
potrzebujących wsparcia. Do tego Bóg posłużył się Maryją, pokorną Służebnicą. Ona, niewiasta bez zna-
czenia i wpływów, uboga i cicha, swym zawierzeniem sprawiła, że Bóg objawił światu swe zbawienie. Bóg 
przez Nią i w Niej dokonał wielkich rzeczy, nadając zbawczą moc temu, co po ludzku znikome. Bo to, co 
małe w oczach świata, nie musi być takie w oczach Bożych. Słuchając słowa Bożego, prośmy o serca 
wolne od pychy, która zamyka drogę łasce, abyśmy wraz z Maryją mogli wielbić Boga.  
 

3. Do Środy włącznie zapraszamy codziennie na Msze Święte roratne o godz. 16:00. W środę dzieci 
przynoszą na ostatnie spotkanie swoje plansze roratnie. 
 

4. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny 
wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza 
o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny cha-
rakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobro-
cią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także 
o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.  
 

5. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Pasterką. Tradycyjnie już, pierwsza Pasterka o 
godzinie 16:00 dla dzieci, osób starszych i chorych. Msza św. o północy, w intencji wszystkich Parafian.  
 

6. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 
i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku.  
 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, 
posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.  
 

8. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej 
inicjatywy. Są także pobłogosławione opłatki na stół wigilijny: Świeca duża – 12 zł; Świeca Mała – 5 zł; Opłatek – 7 zł 
 

9. Msze Święte roratne sprawowane są codziennie do środy o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy! 
Zabierzmy ze sobą lampiony. W czwartek przewidziane jest gruntowne sprzątanie Kościoła na święta. 
 

10. Zachęcam także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie można skorzystać z posługi w kon-
fesjonale przed Msza Świętą. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. Dzisiaj (w niedzielę) od 
godziny 16:30 do 18:00 będzie spowiadać 2 księży - zapraszam 
 

11. Przypominam: Limity wiernych w kościołach!!! Nowe obostrzenia  
 

 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc sie-
dzących i stojących (a nie, jak obecnie, 50% miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w 
pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic;  
 Stosuje się zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m. 
 



12. Po każdej Mszy św. w zakrystii i kancelarii można zamówić Msze święte na przyszły Rok. Są też wolne 
intencje w tym roku, także w tym tygodniu – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 

13. Dziękuję za sprzątanie – w tym tygodniu przypomnę - przedświąteczne sprzątanie Kościoła i budowa 
Szopki – Tłustoręby. W kolejnym tygodniu ostatnie już Rodziny ze wsi Rutki: 
30.12.2021 Małgorzata Dobosz, Krystyna Szurgut, Julia Szurgut, Małgorzata Cendal 
   Tarnica - Rodziny do sprzątania Kościoła 
08.01.2022 Kazimiera Arcab, Grażyna Pierzga, Krzysztof Witos, Jerzy Rynkiewicz, Barbara Lach 
15.01.2022 Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, Krystyna Gurazdowska, 
   Barbara Wróblewska 
22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, Józefa Wąchała, Helena Szustak 
   Kolejna wieś – Tłustoręby 
 

14. Zapowiedzi przedślubne – do Sakramentu małżeństwa przygotowują się: 
 

 Łukasz Gawlica, kawaler z Samborowic 
Zapowiedź 2 

 Paulina Juzwa, panna z Roszkowic 
 

Jeśli Ktoś zna przeszkody, proszony jest o powiadomienie Kancelarii Parafialnej. 
 

15. Kolęda 2021/2022.  
 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z Radą Biskupią, która obradowała we wto-
rek 7 grudnia, oraz Konferencją Dziekanów, która odbyła się w trybie zdalnym w czwartek 9 grudnia o godz. 
15.00, Biskup Opolski wydał decyzję dotyczącą zbliżających się odwiedzin duszpasterskich (Dekret w po-
przednim numerze Listu do Parafian) - zgodnie z jego postanowieniami - w naszej diecezji nie odbędą się w tym 
roku odwiedziny duszpasterskie w tradycyjnej formie.  
 Powinny je zastąpić Msze św. w intencji parafian z kazaniem, wspólnym kolędowaniem i błogosła-
wieństwem rodzin, które uczestnicy liturgii wraz z pamiątkami mają zanieść do swoich domów. Celebro-
wanie takiej formy we wszystkich parafiach diecezji pozwoli uniknąć chaosu i krzywdzących ocen oraz zachować 
jedność i spójność w duszpasterskim posługiwaniu. 
 

16. Apel Zarządu Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.  
 Zarząd Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej zwraca się ponownie do duszpasterzy, a za ich 
pośrednictwem do wiernych, o wsparcie materialne, by Fundusz mógł także w przyszłym roku finansować 
projekty naszych misjonarzy. Głównym źródłem finansowania Funduszu były zawsze zebrane w domach wier-
nych ofiary Kolędników Misyjnych lub ministrantów chodzących z duszpasterzami po kolędzie.  
 Prosimy jednak, by w tym trudnym czasie nie zapominać o misjach i naszych misjonarzach. Numer konta 
Funduszu: PEKAO S.A./I.O. w Opolu 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221 (w PL), 11 1240 5178 1978 0010 5448 
0527 (w Euro), Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole. 
 

17. Betlejemskie Światło Pokoju. 
 Wzorem lat ubiegłych, dzięki zaangażowaniu środowisk harcerskich, do diecezji opolskiej dotrze Świa-
tło Pokoju z Betlejem. Centralne wydarzenie związane z przekazaniem Światła Pokoju odbędzie się we wtorek 
21 grudnia o godz. 16.30 w katedrze opolskiej. Do naszej Parafii Światełko Betlejemskie powinno dotrzeć 
w środę w godzinach popołudniowych. 
 

18. Oferta programowa Radia Doxa. 
 We wtorkowe przedpołudnie zapraszamy do wysłuchania "Doxy... w podróży". O godzinie 13:45 gościem 
programu będzie Michał Szcześniak, który odbył podróż intuicyjną. Spędził trzy lata w Ameryce Południowej i od-
wiedził kraje, w których mówi się po hiszpańsku. Relacja z jego podróży w Radiu Doxa już w najbliższy wtorek. 
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz na www.doxa.fm. Dostępna 
jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS). 
 

 

 Ostatnie dni naszego oczekiwania na przyjście Zbawiciela trzeba dobrze wykorzystać. Pewnie wiele 
nerwowych sytuacji jeszcze przed nami, ale i wiele okazji, aby sobie wzajemnie pomóc w świątecznych 
przygotowaniach i ułatwić radosne przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 
 

 

http://www.doxa.fm/

