Refleksja
Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest dla każdego wierzącego, a zwłaszcza dla rodzin,
prawdziwą szkołą Ewangelii. To tu podziwiamy wypełnienie Bożego planu
uczynienia z rodziny szczególnej wspólnoty życia i miłości. Tutaj uczymy się, że
każda rodzina chrześcijańska jest wezwana do bycia „Kościołem domowym”, aby
jaśnieć cnotami ewangelicznymi i stawać się zaczynem dobra w społeczeństwie.
Typowymi cechami Świętej Rodziny są: medytacja i modlitwa, wzajemne
zrozumienie i szacunek, duch poświęcenia, pracy i solidarności.
Z przykładu i świadectwa Świętej Rodziny każda rodzina może wyciągnąć cenne
wskazówki dla stylu i wyborów życiowych oraz może czerpać siłę i mądrość do
codziennego pielgrzymowania. Matka Boża i święty Józef uczą przyjmowania dzieci
jako Bożego daru, rodzenia ich i wychowywania, współpracując w cudowny sposób
z dziełem Stwórcy i dając światu w każdym dziecku nowy uśmiech. To właśnie
w zjednoczonej rodzinie dzieci dojrzewają życiowo, przeżywając znaczące i skuteczne
doświadczenie bezinteresownej miłości, czułej troski, wzajemnego szacunku,
wzajemnego zrozumienia, przebaczenia i radości.
Prawdziwa radość, której doświadcza się w rodzinie, nie jest czymś przypadkowym
i losowym. Jest ona owocem głębokiej harmonii między osobami, która pozwala
kosztować piękna bycia razem, wzajemnego wspierania się na drodze życia. Ale
u podstaw radości tkwi zawsze obecność Boga, Jego serdeczna, miłosierna i cierpliwa
miłość wobec wszystkich. Jeżeli drzwi rodziny nie otworzą się na obecność Boga
i Jego miłość, rodzina traci harmonię, przeważają indywidualizmy i gaśnie radość.
Natomiast rodzina, która żyje radością - radością życia i wiary i spontanicznie ją
przekazuje, jest solą ziemi i światłością świata, zaczynem dla całego społeczeństwa.
Papież Franciszek

Intencja ewangelizacyjna –Styczeń 2019
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi
odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl
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Rodzice Jezusa chodzili co
roku do Jeruzalem na Święto
Paschy.
Gdy
miał
lat
dwanaście, udali się tam
zwyczajem
świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został młody
Jezus w Jerozolimie, a tego nie
zauważyli
Jego
Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród
pątników, uszli dzień drogi
i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do
Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to
uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im
odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2, 41-52)
Kościół przypomina nam dzisiaj Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W dobie
powszechnego kryzysu życia rodzinnego potrzebujemy nie tylko wzorca, ale przede
wszystkim wstawiennictwa i uzdrowienia. Dlatego modlimy się przez orędownictwo
św. Józefa o odpowiedzialnych mężów i ojców, którzy potrafią powściągać własne
ambicje i egoizm, aby służyć rodzinie. Prosimy Maryję o wstawiennictwo za
kobietami, aby nie lękały się macierzyństwa. A Jezusa prosimy, aby uzdrawiał relacje
między żonami i mężami oraz rodzicami i dziećmi.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 31.12; siódmy dzień w okrawie Narodzenia Pańskiego.

Niedziela – 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego.
700 Za † męża, ojca i dziadka Zbigniewa Wandrowskiego w 30. dzień po śmierci.

Za † Ernę Waloch.

815 Za †† Johannę Kusch, rodziców, braci Franciszka i Bernarda, chrześniaka
Krzysztofa, †† z pokrewieństwa Kusch, Mnich, Glowatzki i Thomanek.
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W intencji Parafian z okazji zakończenia Starego Roku.

900 DPS Anna – w intencji Parafian.
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Wtorek – 1.01; Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
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Za †† Tamarę i Bronisława Pamuła.
W intencji wszystkich żyjących i †† członków Mniejszości Niemieckiej
w Otmęcie – od Mniejszości Niemieckiej.

945 W intencji Róż Różańcowych.
1115 Za † Irenę Szparaga w 30. dzień po śmierci.
1700 ……………………………………………………………………………………

Środa – 2.01; wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
700 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Narcyzy Stasiak oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie.
1800 Za † Andrzeja Koteluk i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 3.01
700 1) O nowe powołania do Służby Bożej.
2) Za † męża Ryszarda Halemba.
1800 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Janiny z okazji kolejnej rocznicy urodzin
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Piątek – 4.01
700 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za † Mariana Pytlik – od mieszkańców z ul. Wiejskiej.
1800 W intencji zbiorowej.

Sobota – 5.01
700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Wigilia Uroczystości Objawienia Pańskiego
1800 1) Za † męża i ojca Władysława Brzóska w 1. rocznicę śmierci.
2) Za †† Rafała Szczęsnego, siostrę Józefę, szwagra Józefa, siostrzeńców,
Wandę i Wacława Binek, Mariana Binek, rodziców oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

945 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Magdaleny
i 20. rocznicy urodzin Aleksandra oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jadwigi Majocha z okazji 75. rocznicy
urodzin.
(Po Mszy św. chrzest dzieci: Barbara Cecylia Fusiarz, Kinga-Rozalia Plura)
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † męża Stanisława Szczecina, †† rodziców Rozalię i Józefa Szatan, teściów
Justyna i Leona Szczecina, brata Kazimierza, siostrę Marię,
†† z rodziny Szczecina i Szatan oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory o godz. 1630.
 Jutro o godz. 1700 Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.
 We wtorek przypada Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msze św. jak w każdą niedzielę. O godz. 945 Msza św. w intencji żyjących
i zmarłych członków Róż Różańcowych, a o godz. 1630 Nieszpory świąteczne.
 W środę godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań i całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 1745.
 W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a o godz. 1800 Msza św. zbiorowa.
 W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
 W niedzielę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli.
W czasie Mszy św. błogosławimy kadzidło, kredę i wodę.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą
niedzielę na misje. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Od środy, 2 stycznia, rozpoczynamy kolędę na „Górnym” Otmęcie. Początek
kolędy w tygodniu o godz. 1530, a w sobotę o godz. 1000. Plan zamieszczony jest
w gablotach i na stronie internetowej – www.parafiaotmet.pl

