▪▪ Ogłoszenie społeczne: W przychodni WILKOSZ – MED w poniedziałki będzie przyj
mował prywatnie dr endokrynolog Sławomir Gudaniec (wymagana jest wcze
śniejsza rejestracja.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Aleksandra Bielecka ze Zdzieszowic i Krzysztof Mach
nik z Żor — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a przed ko
ściołem można złożyć ofiarę do puszek z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy
i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta bę
dzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Marzenę Kozak, lat 44, z ul. Myśliwca. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana – ciąg dalszy _ ________
on tym, który daje świadectwo o Chry
stusie; Jan to nie Oblubieniec, lecz ten,
który głosi przyjście Oblubieńca; nie jest
on światłem, ale przyszedł zaświadczyć
o świetle – Słowie Wcielonym. W czwar
tej Ewangelii Jan Chrzciciel występuje jako
pierwszy apostoł Jezusa, stanowiąc ide
alny wzór prawdziwego misjonarza. Jest
on tym, który zapowiada Chrystusowe
przyjście: „Ten, który idzie za mną, moc
niejszy jest ode mnie”. Poprzednik Pań
ski stwierdza, że nie jest nawet godzien
rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. Ten,
który przychodzi, jest transcendentnym
Mesjaszem; będzie On chrzcić ludzi Du
chem Świętym i ogniem; On też stanie się
przyczyną zbawienia dla wszystkich, któ
rzy zdecydują się pójść za Nim. Jest On po
wszechnym sędzią, dzierżącym w swych
dłoniach władzę sądu nad ludźmi, a sąd
ten dokonuje się w oparciu o kryterium
wierności, potwierdzonej przez prawość
życia. Działalność Zwiastuna czerpie inspi
rację od starotestamentowych proroków;
ma on jasną świadomość zbliżającego się
nieuchronnie sądu, cechuje go powrót do

przepowiadania moralnego i prorockiego,
jak również powszechne otwarcie i mesja
nizm (potwierdzeniem jest choćby zdanie
skierowane do samych Żydów: „Wydaj
cie więc godne owoce nawrócenia i nie
próbujcie sobie wmawiać: «Abrahama
mamy za ojca», bo powiadam wam, że
z tych oto kamieni może Bóg wzbudzić
potomstwo Abrahamowi”, co znaczyło,
że gdy chodzi o zbawienie, nie jest ważna
narodowość izraelska, ale uczciwe życie).
Św. Augustyn w pięknych słowach, jakie
znajdujemy w Liturgii Godzin na trzecią
niedzielę Adwentu, stwierdza: „Jan jest
głosem, ale «na początku było Słowo»,
czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu,
Chrystus jest Słowem odwiecznym...
Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż
Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsa
miano ze słowem. Ale Jan wyznał, że jest
tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego,
którym nie był. Rzekł więc: «Nie jestem
Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem».
Wtedy zapytano go: «Kim więc jesteś?»
I odpowiedział: «Jam głos wołającego
na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana»”.
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Czołową postacią w liturgii adwentowej jest Jan Między narodzonymi z niewiast
Chrzciciel. Jest tak nie tylko dlatego, że to on przygoto
nie ma większego od Jana.
Łk 7,28
wał historyczne przyjście Zbawiciela, ale dlatego, że
Kościół uważa, iż może on być dla poszczególnych
osób i dla całych narodów znakiem oczekiwania:
Chrystus ciągle przychodzi, a Jan wypełnia to ocze
kiwanie swoim wciąż aktualnym słowem. Kto chce
być zdolny do przyjęcia Chrystusa, może to uczynić
w oparciu o Janowe wskazania, biorąc przykład z jego
pokory i umartwień. Dane na temat osoby i działal
ności Jana Chrzciciela czerpiemy z czterech Ewange
lii, z Dziejów Apostolskich oraz od żydowskiego histo
ryka Józefa Flawiusza. Ewangeliści: Marek, Mateusz
i Łukasz przedstawiają postać Jana Chrzciciela na sa
mym początku swoich Ewangelii; mówią o głoszonych
przez niego naukach, o chrzcie udzielanym nad rzeką
Jordan i o zapowiadanym nadejściu „mocniejszego niż
on”. Przekazywane przez nich informacje pochodzą
w przeważającej części od jego uczniów, którzy stali
się później uczniami Chrystusa. W słowach Ewange
lii według św. Mateusza Pan Jezus podkreślił, że Jan
sytuuje się na samym wierzchołku piramidy wszyst
kich proroków, którzy głosili zbawienie przez pokutę.
Dla św. Marka wystąpienie Janowe nad Jordanem jest
początkiem Ewangelii, a dla św. Łukasza Jan to escha
tologiczny prorok Najwyższego, który tak jak niegdyś
Eliasz, głosił nawrócenie i radość, będąc napełniony
Duchem Świętym. Dla czwartego z ewangelistów
Jan Chrzciciel nie odgrywa żadnej roli w oczekiwa
niu na Mesjasza, ale spełnia fundamentalne znacze
nie w służbie Mesjaszowi, który już przyszedł: jest
Jacopo di Cione, Św. Jan Chrzciciel , XIV w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
13 grudnia – III Niedziela Adwentu — Gaudete

8.00 – za † męża Stanisława, † ojca Michała, † siostrę Krystynę, † brata Ro
mana, †† teściów Stanisława i Weronikę i † szwagierkę Alicję
10.30 – za †† rodziców Leokadię i Jana Kachnowiczów oraz †† z pokrewień
stwa z obu stron
		– modlitwa za roczne dziecko: Marek Kurka
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Stefanię i Juliana Boreckich w 25. rocznicę śmierci,
†† braci Franciszka i Jana, †† bratowe Janinę i Mirosławę, † szwagra
Józefa i † bratanka Mariusza
14 grudnia – poniedziałek — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

18.00 – za †† Wiktorię i Ryszarda Marek, †† synów Jana, Ryszarda i Huberta
oraz † córkę Marię
15 grudnia – wtorek

18.00 – za † Jana Ludwig oraz †† jego rodziców Annę i Henryka
16 grudnia – środa

18.00 – za † Jerzego Ochlast [od kuzyna Andrzeja z rodziną]
17 grudnia – czwartek

18.00 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro
śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 18.
rocznicy urodzin
18 grudnia – piątek

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro
śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Szcze
pana z okazji 40. rocznicy ślubu za †† rodziców Kazimierza i Kornelię
oraz Michała i Marię
19 grudnia – sobota

8.00 – za † brata Józefa, †† rodziców Marię i Ignacego oraz †† z pokrewień
stwa Tomala i Głodziak
18.00 – za †† Irenę Mykita, Mariannę Urbaniak, Beatę Chrubar, Rafa Zatyl
nego, †† dziadków Alfredę i Stefana Golis, Józefę i Michała Śred
niawa, Marię i Adama Misiorek

20 grudnia – IV Niedziela Adwentu

8.00 – za † Teresę Lepich w 10. rocznicę śmierci, †† z rodzin Lepich, Grze
sik i Job
10.30 – za † Ryszarda Filusz, †† rodziców Annę i Romana Rzepka, †† teściów
Bertę i Ryszarda Filusz, †† z pokrewieństwa Rzepka, Filusz i Golom
bek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Kazimierza Bazyluka, †† z rodzin Bazyluk i Dudko

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę księża biskupi otwierają w czterech rejonach duszpasterskich diecezji Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zainaugurowany będzie
także w parafiach. W naszym kościele uczynimy to na sposób zaproponowany
przez Kurię Opolską, tzn. podczas wieczornego nabożeństwa.
Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae vultus pisze, że Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „jest po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami”. Wśród wielu inicjatyw, które mogą w tym pomóc,
jest propozycja codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego – o godz.
15.00 można to uczynić wspólnie w kościele, choć modlitwa ta nie będzie miała
charakteru oficjalnego nabożeństwa.
▪▪ Serdecznie zachęcam do trwania w adwentowym duchowym wysiłku i udziału
w Mszach św. roratnich, które w naszym kościele sprawowane są codziennie
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Ciągle trwa też akcja Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom, w ramach której można nabyć wigilijne świece oraz opłatki.
▪▪ Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają dzisiaj po Mszach św.
na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach zaprasza na spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się w piątek 18 grudnia br. o godz. 16.30 w sali DDP „Stokrotka”
przy naszym kościele.
▪▪ Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach (ul. Nowa 3) serdecznie zapraszają 18 grudnia od godz.
16.00 do 19.00 na Kiermasz Świąteczny.
▪▪ W sobotę 19 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny
chorych.
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

