Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna
rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił
światłem ten najświętszy dzień, niech oddali od was ciemności
grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Bóg, który posłał
Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech
napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami
Ewangelii. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał
ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości,
abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego
- życzą Duszpasterze z Współpracownikami
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1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały
w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski
o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności. Historia narodzin
Samuela stanowi budujący przykład dla współczesnej rodziny. Powinna ona tworzyć
domowy Kościół, w którym każdy ma do spełnienia swoją rolę. Podobnie było w życiu
Świętej Rodziny z Nazaretu, która pielgrzymuje do Jerozolimy. Zwyczaj pielgrzymowania
wypływał z przepisu zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie zobowiązuje się
mężczyznę do nawiedzenia świątyni z okazji świąt: Przaśników, Tygodni i Namiotów.
Zatem wędrówka Józefa do Miejsca Świętego wynikała z jego gorliwości religijnej
i podporządkowania życia swojego i swoich bliskich Prawu Bożemu. Ten ważny moment
w życiu Świętej Rodziny jest też zapowiedzią przyszłej misji Jezusa
2. We wtorek o godz. 9.00 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę ze specjalnym
błogosławieństwem z okazji święta Niewinnych Młodzianków
3. W piątek o godz. 16.00 Msza św. na zakończenie Roku Kalendarzowego. Z uwagi
na fakt, iż 31 grudnia 2021 roku jako dzień świętowania pożegnania starego roku
przypada w tym roku w piątek, dla dobra duchowego wiernych, Biskup Opolski udziela
wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym tego dnia na terenie diecezji
opolskiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
4. W niedzielę o godz. 15.00 zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu
Jasnogórskiego Chóru Chłopięco – Męskiego Pueri Claromontani z Częstochowy
5. W zakrystii do nabycia płyta CD Kolędy po naszemu w wykonaniu młodych
muzyków z kwintetu Silver Brass (z udziałem Roberta Czecha) w cenie 30 zł.
Zachęcamy do nabycia; Młodzi muzycy zagrają na sumie w czwartek 6 stycznia, a po
Mszy dadzą krótki Koncert Kolęd
6. Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) zostały zastąpione w naszej diecezji przez
wspólną modlitwę w kościele. W naszej parafii niedziela kolędowa będzie 9 stycznia
7. Serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Świąt
Bożego Narodzenia (chronologicznie): dzieciom, ich rodzicom i dziadkom za liczny udział
w Roratach, przywiezienie choinek (p. Przybyła), sprzątanie kościoła (parafianie

z Kamionka), przygotowanie szopki i dekoracji (Siostry, państwo Kamińscy, panowie:
Broj, Kapica, Mularczyk, pani Mazur), gwiazdy na wieży, oświetlenie choiny na placu
(TransRem i KaufDach)
8. Kolekta dziś na Wydział Teologiczny w Opolu, w sobotę i za tydzień na potrzeby
parafii. Kolekta sprzed dwóch tygodni – 2165 zł, z ub. niedzieli – 1610 zł, zbiórka na
Katedrę w Opolu – 725 zł. Opfergang – 3075 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
9. Sprzątanie kościoła: Niestrój, Glensk, Gebauer A., Friedrich (ul. Św. Jacka)
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7.30 Msza św. (za Parafian)
9.00 Msza św. stanowa w int. wszystkich mężczyzn i młodzieńców
10.30 Msza św. stanowa w int. wszystkich kobiet i panien
15.00 Św. Barbara: Msza św.
16.00 Msza św. za † Martę Tkotz w 1 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK
Jana Ap., poświęcenie wina

26 XII

27 XII

7.00 Msza św. za † męża i ojca Henryka Cielęcy w kol. r. śm.
16.00 Kamionek: Msza św. za † Monikę Ognisty w miesiąc po śmierci
WTOREK
28 XII
Świętych Młodzianków
9.00 Msza św. w intencji wszystkich Dzieci
ŚRODA
29 XII
7.00 Msza św. w jęz. niem: za † ks. Franciszka Zoska
CZWARTEK
30 XII
7.00 Msza św. za †† syna Eugeniusza Stach, męża Joachima, teściów, rodz. Klarę
i Jana Buck, dziadków, brata Rudolfa, szwagierki i szwagrów Huberta, Alberta,
Marię Ledwig i dusze w cz. c.
PIĄTEK
31 XII
Sylwestra
8.00 Msza św. za † ojca Wilhelma Sylwestra Franz z okazji urodzin
15.00 Św. Barbara: Msza św.
16.00 Msza św. na zakończenie Roku w intencji wszystkich Parafian
SOBOTA
1I
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Georga Nowak z okazji 93 urodzin
16.00 Msza św. za † męża i ojca Jana Nawrot w kol. r. śm.
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
2I
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. (za Parafian)
11.00 Chrzest: Leon Makulik
15.00 Koncert Kolęd w wykonaniu Jasnogórskiego Chóru Chłopięco - Męskiego
Pueri Claromontani z Częstochowy
16.00 Msza św. (za Parafian)
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18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html

