p. Krzysztofa Kleniewskiego oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszo
wicach pod opieką p. Krystyny Kleniewskiej. Prosimy o życzliwe przyjęcie kolęd
ników. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony (jak co roku) na cele misyjne.
▪▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożo
narodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz
darczyńcom i organizatorom choinek z ich oświetleniem.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Tak też będzie
w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana na
Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, zaś w święto św. Szcze
pana – na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego:
śp. Piotra Skotnicznego, lat 66, z ul. Piastów; śp. Andrzeja Szczecha, lat 37, z ul.
Piastów; śp. Krystynę Kłoda, lat 79, z ul. Kościuszki oraz śp. Czesławę Król, lat 66,
z ul. Korfantego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Plan odwiedzin kolędowych
28 grudnia, poniedziałek – od godz. 10.00 9 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: Góry Świętej Anny, Brzozowa
ulice: 22 Lipca, Roosevelta (od końca),
Żymierskiego (od końca), Prusa 10 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulice: Rozwadzka, Żyrowska, Polna,
29 grudnia, wtorek – od godz. 10.00
Kwiatowa
ulica Wolności
30 grudnia, środa – od godz. 10.00
ulica Katowicka

11 stycznia, poniedziałek – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery parzyste

2 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: Kopernika, Żwirki, Wigury

12 stycznia, wtorek – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery nieparzyste
od 1 do 71

3 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulica Słowackiego
4 stycznia, poniedziałek – od godz. 10.00
ulice: Plac 1 Maja, Sienkiewicza
5 stycznia, wtorek – od godz. 10.00
ulice: Zawadzkiego, Mickiewicza
7 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
ulice: Graniczna, Piaskowa
8 stycznia, piątek – od godz. 15.00
ulice: Krótka, Dunikowskiego

R. II: 2015, nr 50 (115)
Każdego roku w liturgii Bożego Narodze
nia rozbrzmiewają starożytne słowa świę
tego Łukasza, ukazujące w prostocie ubo
gich narodzin tajemnicę Wcielenia, źródło
naszego zbawienia i naszej nadziei. W tym
Łukaszowym opowiadaniu jest pewien de
tal podkreślany ze szczególną czułością:
Maryja owinęła swe dzieciątko w pieluszki
i położyła na sianie. Jest to delikatny gest
matki, który liturgia bizantyjska traktuje
jako symbol: „Stwórca życia narodził się

20 grudnia 2015 r.

w naszym ciele. Dzięki Jego pieluszkom
rozwiązuje pęta grzechów i ociera na za
wsze łzy naszych matek. Tańcz i podska
kuj, o wszelkie stworzenie, bowiem naro
dził się Twój Zbawiciel”. W roku Jubileuszu
Miłosierdzia życzę wszystkim, by w czas
świąt nikogo nie ominęły pokój i radość,
„bo wszyscy mają ten sam powód do we
sela – nasz Pan, chociaż nikogo nie znajduje
wolnego od winy, to przecież wszystkich
przychodzi wyzwolić” (św. Leon Wielki).

13 stycznia, środa – od godz. 15.00
ulica Pionierów – numery nieparzy
ste od 73 do końca
14 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
ulica Strzelecka – numery parzyste
15 stycznia, piątek – od godz. 15.00
ulica Strzelecka – numery nieparzyste
17 stycznia, niedziela – od godz. 14.30
kolęda dodatkowa

Gerrit van Honthorst, Pokłon pasterzy, XVII w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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 Golombek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Kazimierza Bazyluka, †† z rodzin Bazyluk i Dudko
21 grudnia – poniedziałek
18.00 – za † Grażynę Grabińską w 10. rocznicę rocznicę śmierci oraz † jej
syna Sławomira w 9. rocznicę rocznicę śmierci
22 grudnia – wtorek
18.00 – za †† Wiktorię i Ryszarda Marek, †† czterech synów i córkę, †† ro
dziców Elżbietę i Pawła Golombek, †† cztery siostry i † brata oraz
†† z pokrewieństwa
23 grudnia – środa
18.00 – za †† teściów Genowefę i Franciszka Białas, †† dwóch szwagrów
i dwie szwagierki oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
24 grudnia – czwartek — Wigilia Narodzenia Pańskiego
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian
25 grudnia – piątek — uroczystość narodzenia pańskiego
8.00 – za †† Ernestynę i Antoniego Grabisch, †† rodziców Slanina oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Aleksandry z okazji 18. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Krystynę i Henryka Anioł
26 grudnia – sobota — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak
10.30 – za † Andrzeja Ostrowskiego oraz †† z rodzin Ostrowskich i Sawickich
11.30 – chrzest: Gabriela Iwona Gieża

18.00 – za † Hildegardę Maziak, † jej męża Wadysława, †† rodziców Salo
meę i Antoniego Jakubina, † ciocię Elżbietę Jaroszek, † szwagra Sta
nisława Gurba oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
27 grudnia – I Niedziela po Narodzeniu Pańskim – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
8.00 – za † Różę Marię Jacheć w rocznicę urodzin
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro
śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eugenii i Mariana
z okazji 40. rocznicy ślubu
		– w intencji Parafian
11.30 – chrzest: Maja Łuszcz
16.00 – chrzest: Ragnar Barborka, Zuzanna Paulina Rybiałek
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Alfreda Olszenka w 13. rocznicę rocznicę śmierci oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski ogłosił komunikat w sprawie przeznaczenia na Fundusz Ochrony
Życia ofiar zebranych na tacę podczas tegorocznej Pasterki. Jego treść znajduje
się w gablotce oraz w Internecie.
▪▪

– w poniedziałek
od 10.00
11.30
oraz od 17.00Narodzenia
do 20.00 (z przerwą
na Mszę św.);
Okazja
do spowiedzi
św. do
przed
Uroczystością
Pańskiego:
– we wtorek i środę od 10.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 21.00 (z przerwą na
Mszę św.);
– w czwartek (wigilia) od 9.00 do 12.00.

▪▪ Serdecznie zachęcam do religijnego przeżycia wigilii Bożego Narodzenia i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych. Pasterka w naszym kościele będzie
sprawowana o godz. 22.00, a w kościele św. Antoniego o godz. 24.00.
▪▪ Z inicjatywy włodarzy naszego osiedla przed Pasterką stanie przy naszym kościele
obwoźna żywa szopka, którą będzie można odwiedzać także przed południem
25 grudnia br. Dziękujemy właścicielowi szopki, p. Krzysztofowi Lepichowi (Stadnina Koni w Rozwadzy), za bezinteresowne przygotowanie tej swoistej atrakcji.
▪▪ W dniach od 27 do 31 grudnia br. na terenie naszej parafii będą kolędować dwie
grupy dzieci i młodzieży: z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach pod opieką
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

