tem całego życia chrześcijańskiego i bramą
do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko
zanurzenie w poświęconej wodzie, ale
prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie
nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas. […]
3. Millennium Chrztu Polski
Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych
czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 r.,
w czasie obchodów milenijnych. Pomogła
w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna,
czyli program duszpasterski opracowany
przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach:
„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. […] Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić
następne ćwierć wieku polskiej historii:
pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch
„Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 r.
wolność. Po pięćdziesięciu latach pasterze
Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi
ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja
2016 r., zawierzając Polaków w Ojczyźnie
i poza jej granicami naszej duchowej Matce
i Królowej.
4. Wyzwanie ekumeniczne
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da
się zamknąć tylko w kontekście Kościoła katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni
w jedno Ciało”, tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Dlatego
chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy
jedność, która nie sprowadza się wyłącznie

do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy
o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów. […]
5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Przeżywane przez nas uroczystości 1050.
rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze
jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej
na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek –  będziemy
mogli doświadczyć otwarcia serc na tych
wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych,
które tak często świat stwarza w sposób
dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy,
aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu
braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich
ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli
ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak
byśmy razem złamali barierę obojętności,
która często króluje w sposób władczy, aby
ukryć hipokryzję i egoizm”. […]
Zakończenie
Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie czasem
wdzięczności wobec Boga za wspaniałą,
ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską
naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania
się powszechnemu panowaniu Chrystusa
Króla Wszechświata. Niech będzie czasem
radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Na czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym błogosławimy.
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L ist Pa ster sk i E piskop atu Polsk i
na Jubileu sz 1 0 5 0 -le cia C hr z tu Polsk i
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […]
panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu]
służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. Proroctwo to
spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który
jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych
i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).
1. Chrzest Polski
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został
postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa
nad grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął
chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek
wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc
o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić
o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc
również o Chrzcie Polski. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy
moralne, widoczne także w życiu gospodarczym,
politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając

od rodziny po naród, a nawet po
wspólnotę narodów, jaką dzisiaj
stanowi dla nas Europa.
2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
W Wigilię Paschalną 966 r., kiedy
władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy,
starożytny hymn: „Weselcie się
już, zastępy aniołów w niebie,
weselcie się, słudzy Boga. Raduj
się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że
wolna jesteś od mroku, co świat
okrywa!” („Exultet”). I odtąd Kościół w Polsce śpiewa ten hymn,
przepełniony radością z dzieła
zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości
do Boga i ludzi. W chwili chrztu
świętego każdej i każdego z nas
to zbawcze wydarzenie staje się
przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamen-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
22 listopada – NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA — uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 – za † Annę Smiatek, † jej męża Józefa i †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Helenę i Władysława, †† teściów Sabinę i Stanisława,
†† dziadków i †† z pokrewieństwa
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy i Jana z okazji 30. rocznicy ślubu
		– modlitwa za roczne dziecko: Victoria Cebula
		– chrzest: Wiktoria Kucharczyk
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Juliana Kąpałę oraz ††  rodziny
		– przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy
23 listopada – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego z okazji urodzin
i opiekę Bożą dla całej rodziny
24 listopada – wtorek — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
18.00 – za † Marię Smolińską, † męża Andrzeja i †† z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące
25 listopada – środa — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny z okazji urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
26 listopada – czwartek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Janusza
z okazji 70. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
27 listopada – piątek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernadety z okazji urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
18.45 – nabożeństwo eucharystyczne

28 listopada – sobota
18.00 – za † Stanisława Nykiela w 18. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin
Nykiel i Olszewski
29 listopada – Niedziela I Adwentu
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Gerharda
z okazji 50. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † Franciszka Korzekwa w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Eleonorę Król, † Zofię Duda i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam na nabożeństwo, które poprowadzi grupa „Matek w modlitwie” ze Zdzieszowic.
▪▪ W nawiązaniu do treści Listu Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski, Biskup Opolski zaprasza na diecezjalne otwarcie Jubileuszu, które odbędzie się w sobotę 28 listopada o godz. 16.00 w Opolu. Uroczystość rozpocznie się
w kościele „na Górce”, skąd przejdzie procesja do katedry opolskiej. Tam sprawowane będą pod przewodnictwem naszych biskupów oraz biskupa ostrawskoopawskiego Franciszka Lobkowicza uroczyste Nieszpory i nastąpi poświęcenie
odrestaurowanej kaplicy spowiedzi pw. św. Jana Nepomucena.
▪▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – marianki organizują przy naszym kościele
kiermasz adwentowy. Będzie można nabyć m.in. poświęcone opłatki wigilijne
i wieńce adwentowe, zaś Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał świece.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę Biskup Opolski zaprasza o godz. 15.30 do kościoła
seminaryjno-akademickiego w Opolu na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg
zapłać” za ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

