
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Plan kolędy: 

4.01. niedziela godz. 15.00 
1. al. Miła, ul. Łucznicza i Chopina  

    /od końca/ 

2. ul. Mickiewicza i Sienkiewicza 

3. ul. Parkowa i Moniuszki 
4. ul. Traugutta 12-28  

5. ul. Staszica i Traugutta 30-40 

 

5.01.poniedziałek godz. 15.00 

1. ul. Traugutta 1-15 

2. ul. Traugutta 17-29 

3. ul. Traugutta 33-43 
4. ul. Szkolna 1-7 i 4-10 

5. ul. Szkolna 9-25 

 

6.01. wtorek godz. 15.00 

1. ul. Młyńska 2-16 

2. ul. Młyńska 18-30 
3. ul. Młyńska 32-48 

 

7.01. środa  godz. 15.00 

1. ul. Krzywa i Młyńska 5-21 
2. ul. Młyńska 29-43 

3. ul. Młyńska 45-53 

4. ul. Batorego 2-20 i 1-11 
5. ul. Batorego 22-38 

 

 

8.01. czwartek godz. 15.00 
1. ul. Batorego 15-25 

2. ul. Batorego 27-45 

3. ul. Morcinka 2-16 i 1-3 

4. ul. Morcinka 5-19 i 
Konopnickiej 

5. ul. Armii Krajowej 2-8 m.11 

 

9.01. piątek godz. 15.00 

1. ul. Armii Krajowej 8 m.12 - 20 

2. ul. Armii Krajowej 22-40 

3. ul. Łukowa, Krótka, Wąska i 
Armii Krajowej 3-15  

4. ul. Kościuszki 1-25 

5. ul. Kościuszki 88-86 i 67-27 /od 
końca bez 55a/ 

 

10.01. sobota godz. 9.30 
1. pl. Szarych Szeregów i ul. 

Kościuszki 2-8 

2. ul. Kościuszki 16-36 

3. ul. Kościuszki 38-44 
4. ul. Kościuszki 54-64 

5. ul. Kościuszki 84-72 /od końca/ 

i Reja  
 

11.01. niedzielagodz. 15.00 

1. ul. Grottgera i Matejki  
2. ul. Kossaka i Słowackiego  

3. ul. Kolejowa 2-26 

4. ul. Kolejowa 28-50, Dworcowa  

i Maków 
5. ul. Sportowa i Kolejowa 1-43 

 

 

W tym tygodniu odeszli do Pana: † Józef Starczewski l. 66, Henryk Wierzbicki 

l. 75, Karol Zawadzki l. 88, Zbigniew Ciepielowski l. 56 

 
 

 

 

 

„Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Wydaje się, że 

tak wiele w życiu musimy… Musimy pracować, uczyć się… Musimy się starać o 

to, by przyzwoicie żyć… I można prawie jednym tchem dodać: i musimy wierzyć, 

bo inaczej kiepski nasz los! Tu czeka nas zaskoczenie. Choć religijna roztropność, 

a nawet filozoficzne prawdopodobieństwo istnienia Boga, podpowiada, że wiara 

jest lepsza niż jej brak, to z perspektywy Boga wygląda to inaczej. Bóg robi 

wszystko dla naszego dobra, szczęścia, zbawienia, a jednocześnie tak bardzo 

kocha, że pozostawia nam wolną wolę, dlatego św. Jan pisze w Ewangelii o tym, 

że są ludzie, którzy Jezusa nie przyjęli. Człowiek jest tak bardzo wolny, że może 

nie przyjąć ratunku, pełni miłości, zbawienia. Najlepiej korzysta jednak  

z wolności, kiedy przyjmuje Jezusa. Wtedy w sercu pojawia się moc przebaczenia, 

służby, autentycznego zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Papież 

Franciszek podpowiada nam: „Nie stajemy się chrześcijanami, dziećmi Ojca  

i braćmi w Chrystusie, na mocy autorytatywnego zrządzenia Boga, bez 

zaangażowania wolności osobistej, to znaczy bez dobrowolnego nawrócenia do 

Chrystusa. Bycie dzieckiem Bożym wynika z imperatywu nawrócenia: 

„Nawróćcie się (...) i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa 

na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego”. 
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braki w pozostałych sprawach. Wydawało mi się, że 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym 

„Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu 

Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą 
Ducha Świętego” (VC 1). 

Jezus zaprasza powołanego do pełnienia takiego samego stylu życia, jak On. 

Nazywamy ten styl „konsekrowanym”, bo sam Jezus go uświęcił przez decyzje  
i postawy, które przyjmował. Realizując to szczególne powołanie człowiek idzie 

więc w ślady Zbawiciela. 

 

Podsumowanie roku 2014 

 
Statystyka roczna wygląda następująco: 

- chrzty – 135 

- I Komunia św. dzieci – 96 

- Bierzmowanie – 121 

- śluby – 51 
- zgony – 201 

- rozdanych zostało 152.000 Komunii Świętej  

 
W ciągu całego roku wykonane zostały następujące prace  

remontowe: remont niektórych drzwi do kościoła, remont auli z podłogą, remont 

sali Radia Maryja z podłogą, nowa posadzka marmurowa w korytarzu Domu 
Katolickiego, malowanie całego korytarza w Domu Katolickim i niektórych 

pomieszczeń, nowe meble w zakrystii i malowanie zakrystii, nowy wzmacniacz  

w zakrystii i mikrofony, renowacja obrazu znad wejścia do zakrystii, wiele innych 

drobniejszych prac inwestycyjnych. Całkowity koszt tych prac wyniósł 172 700 zł. 
 

Za cały rok współpracy, za wszelkie składane ofiary, za każdą dobroć serca 

składamy Wam najserdeczniejsze Bóg zapłać. Życzymy w tym nowym roku daru 
pokoju i doświadczania każdego dnia prawdziwej Miłości, która przyjęła ludzkie 

ciało.  

 

Kalendarium wydarzeń Parafialnych Grudzień 2014 

 

1.12. /poniedziałek/ - rozpoczęliśmy odprawianie Rorat: o godz. 6.15 dla 

dorosłych i o godz. 18.00 dla dzieci, młodzieży i pozostałych wiernych; w roratach 

uczestniczyło ok. 300 dzieci.  
7.12. /niedziela/ - przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na Kościół na 

Wschodzie; złożyliśmy 2.480 zł.  

 

 

8.12. /poniedziałek/ - na Mszy św. o godz. 16.30 dzieciom komunijnym 
poświęcone zostały medaliki, natomiast o godz. 18.00 odbyło się uroczyste 

przyjęcie dziewczynek do Dzieci Maryi.  

13.12. /sobota/ - Parafia nasza zorganizowała wyjazd autobusem do kina w Nysie 

na film o bł. Karolinie Kózkównie.  
18.12. /czwartek/ - do naszej parafii przywiezione zostały znaki Światowych Dni 

Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej; plan spotkań modlitewnych 

przeżywanych wokół siedmiu sakramentów świętych przedstawiał się 
następująco: 

 godz. 17.30 – przywitanie Krzyża przy pomniku,  

 godz. 18.00 – Msza św. roratnia, 

 godz. 19.10 – spotkanie Liderów z dziećmi, 

 godz. 19.30 – adoracja dla całego dekanatu, 

 godz. 20.05 – adoracja Krzyża przez poszczególne stany: rodziny, kapłani 

i zakonnicy, 

 godz. 21.30 – przekazanie Krzyża do Nysy.  

24.12. /środa/ - tradycyjnie o godz. 24.00 odprawiona została Pasterka, którą 
poprzedziła Refleksja słowno-muzyczna przygotowana przez naszą młodzież.  

27.12. /sobota/ - rozpoczęliśmy odwiedziny kolędowe naszej Parafii od Osiedla 

Zacisze.  

31.12. /środa/ - o godz. 17.00 odprawiona została Msza św. dziękczynna za 2014 
rok. 

 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

1. Dzisiejszej niedzieli: 

 zachęcamy do kupowania prasy katolickiej; w dzisiejszym Gościu 

Niedzielnym przeczytamy między innymi o  

 o godz. 17.00 Nieszpory kolędowe. 

2. W poniedziałek o godz. 18.00 Roczna Msza św. Wypominkowa za zmarłych.  

3. Wtorek /6.01./ - Uroczystość Objawienia Pańskiego: 

 jest to święto nakazane z obowiązkiem uczestniczenia we Mszy św.;  

w naszym kościele Msze św. odprawiane będą wg porządku niedzielnego; 
nie ma nabożeństwa,  

 w czasie każdej Mszy św. błogosławienie kadzidła, kredy i wody; prosimy 

przynieść ze sobą wodę do poświęcenia; w zakrystii będzie można 

nabywać kadzidełko z kredą, 

 w Opolu o godz. 14.00 wyruszy Orszak Trzech Króli; rozpoczęcie na 

skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Damrota..   

4. OO. Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają: 

 na Prudnicką szkołę wiary -  w piątek o godz. 17.45; Temat: U początków 

Europejskiej kultury i nauki, czyli z wizytą u Benedyktynów.   
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