Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą. Co mamy
czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne
również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na nie odpowiedzi w czasie
tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie
wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze
roratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania
z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną
radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz
przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek).
Ks. Leszek Smoliński
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Przeżywamy dziś III Niedzielę Adwentu – GAUDETE. Zapraszam na Nieszpory o
14.30
W III tygodniu Adwentu obchodzimy kwartalne dni modlitwy o życie chrześcijańskie
rodzin.
W zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne i świece Caritas wigilijnego dzieła
pomocy dzieciom.
Zapraszam serdecznie wszystkich, zwłaszcza dzieci na Msze św. roratnie.
Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w sobotę o 7.30
W nadchodzącym tygodniu do sprzątania kościoła zapraszam kolejne Rodziny
według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na
Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać!
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny. Dzieci
zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Dziękuję wszystkim, którzy przed tygodniem wzięli udział w wyborach do PRD. W
niedziele 19.12.2021 r. podczas Nieszporów o godz. 14.30 odbędzie się
zaprzysiężenie członków PRD.
Od 15 grudnia 2021 r. zmianie ulegają limity osób mogących gromadzić się wewnątrz
obiektów kultu. 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 zaszczepionych
przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic;
stosuje się tam jedynie zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na cały nowy tydzień!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz

APOSTOŁ
Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

13.12.- 26.12.2021r

Nr 397

Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Pr. 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA:
Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię
rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej!

III Niedziela Adwentu – Rok C 12 grudnia 2021 r.

Refleksja

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do radości: „Radujcie
się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją
rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem?
Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pochodzi z
czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i
troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem
wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać
obecność Boga i być wdzięcznym.
Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne przykłady osób,
które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża
Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot
świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie
pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 takich
wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w
łóżku, odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym
w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej
pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest
ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei,
wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na
nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak
ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin może wydawać się czymś
odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak w duchu wiary, możemy
dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 13.12.2021 – WSP. ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
18:00 Roraty: Intencja wolna…
WTOREK –14.12.2021 –WSP. ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA
18:00 Roraty: Intencja wolna…
ŚRODA – 15.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Intencja wolna…
CZWARTEK– 16.12.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: 1.Za ++ rodziców Gertrudę i Antoniego Żelosko, ojca Romana Kabała,
dziadków, pokrew. z rodzin: Żelosko, Kabała oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Msza św. Gregoriańska: Za + Krystiana Iwańskiego. Intencja od grona
pedagogicznego i pracowników PSP w Chróścinie.
PIĄTEK– 17.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: 1.Za + Leszka Brzezińskiego w 30 dzień po śmierci.
2. Msza św. Gregoriańska: Za + Krystiana Iwańskiego. Intencja od grona
pedagogicznego i pracowników PSP w Chróścinie.
SOBOTA– 19.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30 Roraty: Intencja wolna…
18:00 Za ++ męża Wernera Panusz, rodziców z obu stron, brata Jana, zięcia Piotra
Niedworok oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
NIEDZIELA– 19.12.2021 – IV ADWENTU
7:00 Intencja wolna…
9:00 Z podziękowaniem św. Józefowi za opiekę nad naszą parafią, z prośbą o dalsze
Jego wstawiennictwo, opiekę i bezpieczeństwo we wszelkich pracach dla
pracowników i ich rodzin.
10:30 W intencji Parafian.
14:30 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 20.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty:Za + żonę Marthę Przibylla, ++ rodziców Przibylla i Pudelko oraz o
zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
WTOREK –21.12.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za ++ żonę i mamę Hildegardę Zdera, rodziców z obu stron, brata Rudolfa, 3
szwagrów, dusze w czyśćcu cierp. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Gerarda Zdera z ok. 90 r. ur. oraz o
błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
18:00 Roraty: Za + córkę Krystynę Golec, męża Karola, syna Jana, za ++ z rodzin
Golec, Pikos oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA – 22.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze zdrowie, błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski w intencji
Józefa Malik z okazji 50 r. urodzin oraz o zdrowie i błogosław. Boże dla całej
rodziny Malik, Szymaniec.
CZWARTEK– 23.12.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Roraty: Za + Stefanię Stach w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK– 24.12.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
15:30 Pasterka dla dzieci: w intencji dzieci naszej parafii.
22:00 Pasterka: w intencji parafian z Chróściny
00:00 Pasterka: w intencji parafian z Mechnic.
SOBOTA– 25.12.2021 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
9:00 Za + Wernera Niedhardt w 1 r. śmierci.
10:30 Za wszystkich żyjących i zmarłych kapłanów naszej parafii.
14:30 Nieszpory kolędowe
NIEDZIELA– 26.12.2021 – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7:00 Intencja wolna…
9:00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Hyla, babcie Emilię i Karolinę Hyla, dziadka
Jakuba Hyla, babcię Annę Okoń i dziadka Wawrzyńca Okoń, szwagra Bernarda
Sordoń oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach: Hyla, Sordoń, Wystrach i
Dambon.
10:30 Za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu z prośbą o wszelkie potrzebne
łaski i opiekę Świętej Rodziny w intencji parafian i wszystkich rodzin naszej
parafii.

Złota myśl tygodnia
Przychodźcie naprawdę często do domu Bożego, aby oddać Chrystusowi cześć w
Najświętszym Sakramencie i powierzyć Mu wszystkie intencje i cierpienia waszych serc.
bł. Jan Macha
Na wesoło
Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do
piekła.
- Babciu, a jakim trzeba być, aby pójść do kina?

