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Przeżywamy dziś Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Tradycyjnie w
drugim dniu świąt nie będzie Nieszporów. Ten czas chciejmy wykorzystać na
odwiedziny naszych bliskich.
W poniedziałek przypada wspomnienie św. Jana Apostoła. Tradycyjnie w tym dniu
odbędzie się poświęcenie wina ku czci św. Jana.
We wtorek obchodzić będziemy Święto św. Młodzianków, męczenników. Zapraszam
wszystkie dzieci na Mszę św. o godz. 9.00 z błogosławieństwem ku czci św.
Młodzianków
W piątek 31.12. zakończenie Roku Pańskiego 2021. Msza św. dziękczynna o godz.
16.00. 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 Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym
przebywającym tego dnia na terenie diecezji opolskiej dyspensy od obowiązku
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i rozpoczęcie Nowego Roku
Pańskiego 2022. Msze św. o godz. 9.00, 10.30 oraz 14.30
Serdeczne Bóg zapłać składam wszystkim, którzy przygotowali naszą świątynie do
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za zrobienie szopki i dekoracji
świątecznej oraz choinki do kościoła i na plebanię.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne
Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny. Dzieci
zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Msze św. kolędowe za parafian z poszczególnych ulic rozpoczną się po 06.01.2022 r.
Będą one rozpisane w wolne terminy Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcam do wspólnej
modlitwy dziękczynnej za Bożą opiekę w naszych rodzinach w minionym roku oraz
modlitwy prośby o dalsze błogosław. Boże i zdrowie na Nowy Rok Pański.
Od 15 grudnia 2021 r. 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 parafianom i gościom w parafii życzę pięknego świętowania
Bożego Narodzenia.
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
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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!

Niedziela Świętej Rodziny

Refleksja

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej
Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu
Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa.
Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali
wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości,
umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w
codziennym życiu.
Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie.
Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna.Kobieta i mężczyzna w sakramencie
małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i
wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków,
otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga.
Godne uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać
kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia,
ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty
rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz
lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i
kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom
społecznym lub wpływom współczesnych utopii.
Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności
sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny
przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a Kościół, próbując
opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie
rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność
rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona

obrazem Kościoła. Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i
ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie
Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną
w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów kościelnych, książek
religijnych i prasy katolickiej.
Z listu Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 27.12.2021 – ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
18:00 Za + Iwonę Półtorak w 30 dzień po śmierci.
WTOREK –28.12.2021 –ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
9:00
Za wstawiennictwem św. Młodzianków o zdrowie i błogosław. Boże, opiekę Aniołów
Stróżów w intencji wszystkich dzieci naszej parafii.
ŚRODA – 29.12.2021 – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7:00
Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + mamy Gertrudy
w rocznicę śmierci i + ojca Erwina Rokita oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa
Rokita, Magura i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK– 30.12.2021 –SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7:00
Za + Józefa Krzyżowskiego w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK– 31.12.2021 – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie łaski otrzymane w kończącym
się roku 2021.
SOBOTA– 01.01.2022 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
9:00
Dziękując Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
światło Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i dzieci chrzestnych.
10:30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosław. Boże, wszelkie potrzebne łaski, opiekę
Matki Bożej, zdrowie w intencji Parafian w Nowym 2022 Roku.
14:30 Intencja wolna…
NIEDZIELA– 02.01.2022 – II PO NARODZENIU PAŃSKIM
7:00
Intencja wolna…
9:00
Za + Józefa Szymańskiego w 25 r. śm. oraz za ++ z rodzin: Szymański, Kwaśniak
i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za ++ Klarę Schabe w 10 r. śm., + Dagoberta Schabe oraz za ++ z rodzin: Damski,
Sobiecki, Pasoń, Świeca, Karaś, Jaworski.
PONIEDZIAŁEK – 03.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i zdrowie dla Marka Kowolik z okazji 62 r. urodzin.
WTOREK –04.01.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za wstawiennictwem Matki Bożej o potrzebne łaski i zdrowie w intencji osób z 3
Róży Różańcowej Matki Bożej Anielskiej.

ŚRODA – 05.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Za + Grażynę Barską w 30 dzień po śmierci.
CZWARTEK– 06.01.2022 –UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7:00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, w intencji ks. Proboszcza
Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących i zmarłych Matek - intencja od Bractwa
Matek z Mechnic.
9:00
Intencja wolna…
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, zdrowie w intencji Katarzyny Gołębiowskiej-Jarek z okazji
urodzin, za syna Maksymiliana z okazji urodzin oraz o błogosław. Boże w całej
rodzinie.
PIĄTEK– 07.01.2022 – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
7:00
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy
i całego świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa
– intencja od Bractwa Ojców z Mechnic. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
18:00 Msza św. Kolędowa: Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w
intencji Parafian z Mechnic: ul. Niemodlińska prawa. str, od Chróściny nr
parzyste od nr 110 do nr 36d oraz ul. Górna.
SOBOTA– 08.01.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za + brata Artura Okos w 1 r. śmierci.
18:00 Za ++ męża Piotra Wiercimok, rodziców z obu stron, szwagrów, rodziców Satuła,
pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA– 09.01.2022 – ŚWIETO CHRZTU PAŃSKIEGO
7:00
Intencja wolna…
9:00
Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i błogosław. Boże w rodzinie Bauman – Kluczny, za + syna Tomasza, ++ rodziców
z obu stron, pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Intencja wolna....
Na wesoło
Okres zimowy. Środa, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z tej okazji
organista intonuje: Gwiazdo śliczna wspaniała… Dochodzi do słów: słowiczkowie wdzięcznym
głosem śpiewają…
- No gdzie ci w grudniu słowiczkowie śpiewają, no gdzie? – komentuje proboszcz.
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały
obejrzał obrazek i pyta:
- Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta:
- A z dinozaurami masz?

