▪▪ W niedzielę 8 grudnia br. z okazji przypadającej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas nabożeństwa o godz. 17.30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń Dzieci Maryi z naszej parafii i przyjęcie nowych kandydatek.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po Mszach św. na wystawę prac świątecznych.
▪▪ Także w niedzielę 8 grudnia o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Duszpasterstwo Niepełnosprawnych zaprasza na pielgrzymkę do Katedry Opolskiej z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się
w niedzielę 15 grudnia br. W programie: 13.30 – nabożeństwo przed obrazem
MB Opolskiej (z wyczytaniem próśb pielgrzymów), 14.00 – Msza święta w intencji niepełnosprawnych naszej diecezji, możliwość uczczenia relikwii Krzyża Świętego. W czasie spotkania zostaną także podane informacje na temat tworzącego
się ruchu apostolskiego dla osób niepełnosprawnych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Krystynę Korsak, lat
57, mieszkała przy pl. 1 Maja. Jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia
o godz. 13.00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
W naszej parafii (na cmentarzu w Zdzieszowicach) – uwzględniając życzenie rodziny zmarłego i pozwolenie Proboszcza z Rozwadzy – odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia o godz. 11.00 pogrzeb śp. Joachima Złotosia, lat 52, zamieszkałego
w Rozwadzy. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

wanie wierności, uczciwości i otwartości na nowe życie małżonkowie budują
– jak powiedział św. Augustyn – «małe
królestwo» i «dom Pana». Dzieje się tak,
gdy rodzina tworzy prawdziwą wspólnotę
osób, szkołę komunii człowieka z Bogiem
i ludzi między sobą; gdy służy życiu, angażuje się w dzieło rozwoju społeczeństwa,
bierze czynny udział w posłannictwie Kościoła. Wówczas staje się «Kościołem domowym», czyli wspólnotą dostępującą
zbawienia i zdolną przekazywać zbawie-

nie innym. (…) Chodzi o umocnienie przekonania, że sakramentalne małżeństwo
i rodzina jest skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia”.
Może warto powrócić do wspólnej modlitwy w naszych domach albo ją podjąć. Przydatne mogą być pomoce, które
będzie sobie można zabrać. Niech służą
rozmowom na tematy wiary i odnawiają
to, co łączy nas ze sobą i z Bogiem.
Wasz Proboszcz

Nr 10/2013
Kochani Parafianie!
Kolejny raz w naszym życiu będziemy przeżywali Adwent. Myślę,
że dla większości z nas czas ten kojarzy się bardzo dobrze – z pewnością pomagają miłe wspomnienia
z dzieciństwa: śnieg, długie wieczory z Bliskimi, Roraty, „Mikołaj”, no i to czekanie na święta, na
Dzieciątko. Dziś może już nie lubimy czekać, a też chyba przeszkadza nam przedświąteczne zabieganie i brak spokoju z dziecięcych lat.
Jednak ani emocje, ani sentymentalne wzruszenia, ani aktualne życiowe troski, nie są w stanie całkiem zagłuszyć – niekiedy tylko
tlącej się w sercach – nadziei i tęsknoty za Bogiem. Adwent chce te
nadzieje ożywić, a drogę wyznacza Ewangelia: czuwajcie i módlcie
się. Czuwanie to życie ze świadomością konsekwencji naszych decyzji i postępowania, to wolność
od wszelkiego wewnętrznego i zewnętrznego zniewolenia, czuwanie to świadomość zależności od
Boga, Jego miłości i opieki, oraz
ufne poddanie się Jego mocy. Dlatego dopowiedzenie: módlcie się.

1 grudnia 2013 r.

Pasterze naszej Metropolii Górnośląskiej związali tegoroczny Adwent z ogłoszeniem Roku Rodziny. Zapraszają nas do nacechowanego czuwaniem spoglądania na rodzinę, która „jest nie
tylko podstawową komórką społeczną, ale również – zgodnie z Bożym zamysłem – właściwym
środowiskiem osobowego rozwoju człowieka.
Przez umacnianie wzajemnej miłości, pielęgno-

Porządek nabożeństw i intencje mszalne __________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

1 grudnia – I Niedziela Adwentu
8.00 – za † Kazimierza Lewandowskiego, †† jego teściów Beatę i Jana Rożec
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny z okazji 80. urodzin
17.30 – nabożeństwo na I Niedzielę Adwentu

▪▪ Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to już czas świąteczny, dlatego
nie należy od początku Adwentu ozdabiać swoich domów dekoracjami bożonarodzeniowymi. Warto natomiast pielęgnować zwyczaje adwentowe, np.: gromadzenie się na modlitwę wokół świecy lub wieńca adwentowego.
Zachęcam bardzo serdecznie do wysiłku duchowego przez uczestnictwo w Roratach. Zapraszam nie tylko dzieci z lampionami, ale też młodzież i dorosłych. W naszym kościele Roraty będą codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00
– w związku z tym w środę nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Tematy kazań roratnich będą nawiązywały do materiałów zaproponowanych przez Małego Gościa
Niedzielnego. Z nimi związane też będą audycje roratnie dla dzieci emitowane od
poniedziałku do piątku o godz. 19.00 w Radiu Plus Opole.
Z początkiem Adwentu rozpoczyna się organizowana przez Caritas już po raz 20.
akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach tej akcji w zakrystii można nabywać wigilijne świece.

2 grudnia – poniedziałek
18.00 – za † Katarzynę Florek w 1. rocznicę śmierci, † babcię Irenę Ptak oraz
†† z rodzin Ptak, Wojciul, Florek, Jeleń i Łaba
3 grudnia – wtorek — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf
4 grudnia – środa — wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
18.00 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
5 grudnia – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Miłosierdzia Bożego o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
w intencji Katrin

▪▪ Dzisiaj po Mszach św. marianki zapraszają na kiermasz adwentowy. Można nabyć
m.in. poświęcone opłatki wigilijne, wieńce adwentowe, kartki świąteczne, a nawet słodkie przysmaki.

6 grudnia – piątek — wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † męża Jerzego Kowol w 3. rocznicę śmierci, za †† ojców Engelberta Kowol i Antoniego Kopiec
19.30 – Msza św. z udziałem młodzieży (przewodniczy ks. Artur)

▪▪ W środę 4 grudnia o godz. 17.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda
Bojanowskiego.

7 grudnia – sobota – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła Waloch, męża Wilhelma Johna, kuzyna
Norberta, teściów i †† z pokrewieństwa
18.00 – za †† rodziców Alfreda i Gertrudę Fyrgut, † Pawła Galowy oraz
†† z pokrewieństwa
8 grudnia – II Niedziela Adwentu – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† rodziców Karbownik, Zając i †† z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże dla rodzin Wiatr i Zając
10.30 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruździak, za †† z rodzin
Bruździak i Maćkowski
17.30 – nabożeństwo na II Niedzielę Adwentu

▪▪ Zapraszam na nabożeństwo adwentowe o godz. 17.30, podczas którego zostaną
również poświęcone opłatki i wieńce adwentowe.

▪▪ Najbliższy czwartek to pierwszy czwartek miesiąca – zapraszam w tym dniu o godz.
17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich.
▪▪ W piątek – z racji, że jest to również pierwszy piątek miesiąca – zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 7.00 w intencji czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo.
▪▪ W piątek w naszym kościele, w ramach spotkań modlitewnych dla młodzieży obu
zdzieszowickich parafii, zostanie odprawiona o godz. 19.30 Msza św. – dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych przygotowującej się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania będzie to jednocześnie spotkanie formacyjne.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza członków Klubu 7 grudnia 2013 r. na dzień
skupienia, który odbędzie się w klasztorze Annuntiata w Raciborzu. Temat przewodni tego dnia brzmi: „Nowa Ewangelizacja dla przekazu Wiary”.

