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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

24.12.2021 Wigilia Bożego Narodzenia 869/21 
 

 W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. 

Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam  

w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę,  

niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,  

niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2022 Rok 
 

Proboszcz - Ks. Zbigniew Malinowski  
 

 

Cicha noc, święta noc… 
 Światłość przedwieczna opromienia 
dzisiejszą noc. Pragniemy w tę świętą 
noc uczestniczyć w radości przyjścia 
na świat Syna Bożego.  
 Święty Paweł tę Tajemnicę przyjścia 
na świat Chrystusa przedstawia jako uka-
zanie się łaski Boga. Jest ona niezwykłym 
aktem miłosierdzia Boga. Na przyjęcie 
łaski trzeba się przygotować. 
  Nie jest ona działaniem wymusza-
jącym, ale zaproszeniem, by przygo-
tować się na przyjście Chrystusa kon-
kretnym nawróceniem.  
 Łaska Boża przede wszystkim 
poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się 
bezbożności i żądz światowych, ro-
zumnie i sprawiedliwie, i pobożnie 
żyli na tym świecie. Skuteczność 
działania łaski wymaga oczyszczenia i 
przygotowania serca w Chrystusie.  

 To On wydał samego siebie na Krzy-
żu, aby nas uwolnić od wszelkiej niepra-
wości i umocnić lud wybrany, aby był gor-
liwy w pełnieniu Bożych uczynków. Za-
tem Boże Narodzenie nie jest jakimś 
romantycznym wpatrywaniem się w 
nowonarodzonego Jezusa, ale pełnym 
gorliwości wejściem na drogę nawró-
cenia, drogę życia łaską Chrystusową. 
 Dziękujmy Bogu za to, że już tu, 
na ziemi pozwala nam oglądać Boże 
oblicze w narodzonym Dziecięciu! 



 

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. 

27.12.21 Poniedziałek – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Małej Góry 

28.12.21 Wtorek – Świętych Młodzianków – męczenników. 
8:00 Msza św.: MŁODZIANKI 

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Roszkowic 

29.12.21 Środa – wsp. Św. Tomasza Becketa, bpa i dra Kość.  

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Tłustorąb 

17:00 Msza św.: Za † Jana Augustyniak w 30 dzień śmierci.  

30.12.21 Czwartek – dzień powszedni. 

16:00 Msza św. Kolędowa za mieszkańców Rutek 

17:00 Msza św.: Za †† z rodziny Nawarowski, Charchut i Połowniak. 

31.12.21 Piątek – wspomnienie św. Sylwestra  
16:00 Msza św.: W intencji Parafian na zakończenie Roku: Dziękczynno -błagalna 



 
 

NNaarrooddzzeenniiee  PPaańńsskkiiee  --  2255  ggrruuddnniiaa  22002211  
 

1. „Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa wyśpiewaliśmy w psalmie 
responsoryjnym, wspominając, że dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowie-
kiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary.  
 Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony 
radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech wszystkim parafianom i gościom Bóg 
hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na 
drogach codzienności.  
 

2. W tajemnicy Bożego Narodzenia, w Osobie Jezusa Chrystusa ukazała się łaska 
Boga. Źródłem tej życzliwości i przychylności Boga jest Jego wola zbawienia wszystkich 
ludzi. Każdy człowiek, nawet pogrążony w ciemnościach grzechu, przyjmując Dzieciątko 
Jezus, może otworzyć swoje serce na bezinteresowny dar zbawienia. Koniecznym wa-
runkiem jest jednak odrzucenie życia bez Boga oraz światowych pożądań, które 
skupiają serce na egoistycznych, grzesznych pożądaniach i pragnieniach. Nato-
miast umiejętność rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego życia zdobywa się 
przez kontemplację ubóstwa i pokory Zbawiciela, którym jest Mesjasz Pan. 

Dlatego zawsze wsłuchujmy się w słowo Boże, które głosi chwałę Boga na wy-
sokościach i pokój ludziom, w których sobie Pan upodobał. 
 

3. Pasterze, którzy w nocy czuwali i pilnowali swoich owiec, byli pierwsi przy żłobku 
Pana Jezusa. Podobnie i my, przyszliśmy w nocy do kościoła, aby jak najszybciej od-
dać pokłon nowo narodzonemu Zbawicielowi.  
  Bóg i człowiek w jednej Osobie przyszedł na świat, żeby dać nam życie wieczne – 
zbawienie. Właśnie to oznacza imię „Emmanuel – Bóg z nami, Bóg dla nas”. Co-
dziennie daje nam siebie w sakramencie Eucharystii. Dzisiaj razem z  Maryją, 
Józefem, Aniołami i pasterzami tworzymy wspólnotę i cieszymy się z przyjścia 
Pana Jezusa na świat. Boże Dzieciątko jest źródłem miłości, dlatego przebacza 
grzechy każdemu, kto o to z pokorą prosi. 
 

4. Dziś w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze Święte będą sprawowane o godz. 8:00 i 11:00. 
 

5. Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres Narodzenia Pańskiego, który potrwa 
do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego.   
 

6. Jutro, w niedzielę 26 grudnia, drugi dzień naszego świętowania i jednocześnie świę-
to Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świą-
tyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem wzrastania w wierze, 
nadziei oraz miłości do Boga i ludzi. Msze Święte będą sprawowane według porządku 
niedzielnego – o godzinie 8:00 i 11:00. 



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

 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 
30% dostępnych miejsc siedzących 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. 
 

 

8. Dziękuję za sprzątanie, dekorację Kościoła i Budowę Szopki mieszkańcom Tłustorąb 
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 
 

9. Zapowiedzi przedślubne – do Sakramentu małżeństwa przygotowują się: 
 

 Łukasz Gawlica, kawaler z Samborowic 
Zapowiedź 3 

 Paulina Juzwa, panna z Roszkowic 
 

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

10. Kolęda 2021/2022.  
 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, po konsultacji z Radą Biskupią, która obra-
dowała we wtorek 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 poprzednim 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 
błogosławieństwem rodzin, które uczestnicy liturgii wraz z pamiątkami mają zanieść do 
swoich domów. Celebrowanie takiej formy we wszystkich parafiach diecezji pozwoli uniknąć 
chaosu i krzywdzących ocen oraz zachować jedność i spójność w duszpasterskim posługiwaniu. 
 

11. Betlejemskie Światło Pokoju. 
 Wzorem lat ubiegłych, dzięki zaangażowaniu środowisk harcerskich, do diecezji opolskiej 
dotarło do nas Światło Pokoju z Betlejem. Do naszej Parafii Światełko Betlejemskie przy-
wiezione zostało w środę i do dnia jutrzejszego będzie ono z nami w naszej świątyni 
 

 

Kończy się Msza Święta – pasterska, ale nie kończy się radość z narodzenia Pana Jezusa! 
Pełni Bożych darów, szczęśliwi wracamy do swoich domów. Tymi łaskami: prawdziwą radością, 
pokojem i miłością warto się dzielić z każdym napotkanym człowiekiem. 
 

 


