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Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, 
wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka 
Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach prze-
żywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która 
prowadzi każdego człowieka do podstawo-
wego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas 
swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i gło-
sił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie.
W obecnym roku przeżywaliśmy jako Kościół 
XIV Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat 
brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele 
i świecie współczesnym”. Refleksja synodalna 
prowadziła do zgłębienia tajemnicy ludzkiej mi-
łości wyrażającej się w małżeństwie i rodzinie. 
[…] Młodzi ludzie pytani o ideał szczęścia, 
niezmiennie odpowiadają, że chcieliby za-
wrzeć małżeństwo i założyć szczęśliwą ro-
dzinę. Niestety, jak możemy to zaobserwo-
wać, z różnych powodów część z nich nie 
spełnia swoich marzeń, uciekając przed od-
powiedzialnością. Synod, odnosząc się do tej 
rzeczywistości, wskazał, że źródłem takich 
decyzji jest często lęk przed przyszłością, wy-
rażający się w niechęci do podejmowania sta-
łych zobowiązań. Potrzeba więc świadectwa 
radosnych i świętych małżeństw, dzięki któ-
remu ludzie młodzi, ale także i małżonkowie 
przeżywający kryzysy uwierzą w miłość. 
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RODZINA - SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA

Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do 
odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego 
źródłem są wzajemne relacje otwarte 
na obecność Boga i drugiego człowieka. 
Wspólna modlitwa, posiłek przy jed-
nym stole, rodzinne świętowanie spra-
wiają, że odkrywamy radość bycia ze 
sobą i dla siebie. Niestety wielu rodzi-
ców ze smutkiem stwierdza, że nie mają 
czasu ani dla współmałżonka, ani dla 
swoich dzieci. Brak rozmowy, wspól-

nego spędzania wolnego czasu często 
skutkuje nieufnością i załamaniem się re-
lacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwa-
łej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia 
i szacunku. Wyrażają się one w uważnym 
słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i pod-
jęciu odpowiedzialności każdego z człon-
ków rodziny za powierzone mu obowiązki.
Wiemy jednak dobrze, że wzajemny sza-
cunek nie wystarczy do tworzenia relacji 
rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje 
miłości i jest zdolny do jej realizacji. […] 
Do tej rzeczywistości wracali ojcowie sy-
nodalni. Omawiając problemy współcze-
snych małżeństw i rodzin, podkreślali, że 
w wielu przypadkach to egoizm i skrajny 
subiektywizm stoi na przeszkodzie do za-
warcia sakramentalnego małżeństwa. […]
Odkrywając prawdę o człowieku stworzo-
nym przez Boga, chcemy razem z uczestni-
kami synodu zdecydowanie przypomnieć, 
że małżeństwo to – zawsze i wyłącznie – 
relacja dwóch osób, mężczyzny i kobiety, 
którzy łączą się ze sobą w jednym i nie-
rozerwalnym przymierzu i są otwarci na 
owoc swojej miłości, którym są dzieci. Ja-
kiekolwiek próby wprowadzania innych 
definicji małżeństwa i rodziny spotykają 
się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. 
Zachęcamy rodziny, aby odważnie odrzu-
cały zakusy zwolenników ideologii gender, 
którzy próbują narzucić poglądy niezgodne 
z naturą człowieka. […] Podczas synodu 
wielokrotnie podkreślano konieczność 
towarzyszenia na drodze wiary dzieciom, 
młodzieży, małżeństwom i rodzinom. […]
Żadna rodzina, nawet najszczęśliwsza, 
nie powinna jednak zamykać się na inne 
wspólnoty i zapominać o obowiązku dzie-
lenia się Ewangelią. Wychodząc temu na-
przeciw, ojcowie synodalni proponowali, 

aby w każdej parafii powstały wspólnoty 
małżeńskie i rodzinne, które spotykałyby 
się systematycznie na modlitwie i głosiły 
Dobrą Nowinę we własnym środowisku.
Obrady synodu prowadziły także do pod-
kreślenia uzdrawiającej siły miłosierdzia.  
[…] Zachęcamy do modlitwy w intencji 
małżeństw i rodzin, zwłaszcza tych, które 
przeżywają problemy, którym grozi roz-
pad, w których brakuje jeszcze bezintere-
sownej miłości. Naszą modlitwą powinni-
śmy ogarnąć te kobiety, które z różnych 
względów zdecydowały się na zabicie 
swojego nienarodzonego dziecka. Pro-
śmy także o miłosierdzie dla mężczyzn, 
którzy nie potrafili wziąć odpowiedzial-
ności za nowe życie i zachęcali do abor-
cji dziecka lub ją finansowali. […] Miło-
sierdzie możemy czynić tylko w prawdzie. 
Dlatego przypominamy, że nauczanie Ko-
ścioła oparte na Słowie Bożym i Tradycji 
odnośnie do osób rozwiedzionych a ży-
jących w nowych związkach zostaje pod-
trzymane. Osoby te nie mogą przyjmować 
Komunii św., ponieważ nie żyją w związku 
sakramentalnym. Niemożność przyjmo-
wania sakramentu Eucharystii nie ma cha-
rakteru wykluczającego czy dyskryminują-
cego, ale odzwierciedla tylko obiektywną 
sytuację tych osób w Kościele. Zachęcamy 
ich do uczestniczenia we Mszy św., rozwa-
żania Słowa Bożego, wytrwania na modli-
twie, włączania się w dzieła miłosierdzia 
i w pracę na rzecz wspólnot parafialnych. 
Nikogo nie potępiamy, a jako ludzie wie-
rzący chcemy prowadzić do spotkania 
z przebaczającym Chrystusem. […]
W dzisiejsze święto dziękujemy małżeń-
stwom i rodzinom, które trwają przy Chry-
stusie i z wiarą pokonują piętrzące się 
przed nimi problemy. […] 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eugenii i Mariana 
z okazji 40. rocznicy ślubu 

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro śbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Nor berta 
z okazji 55. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

 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

28 grudnia – poniedziałek – święto świętych Młodzianków, męczenników
 8.00 – w intencji dzieci naszej parafii

29 grudnia – wtorek — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 7.00 – za †† rodziców Rudolfa i Edeltraudę Paisdzior i †† dziadków z obu stron

30 grudnia – środa — szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 7.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego, † brata Bernarda oraz †† z rodziny

31 grudnia – czwartek  — siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian

1 stycznia – piątek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – za † Henryka Skóra, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze czyśćcowe
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła

2 stycznia – sobota — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
 8.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak
 18.00 – za † wujka Maksymiliana w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron

3 stycznia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
 8.00 – za † męża Józefa Lepich w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę 

i Ernesta Gołąbek, †† teściów Łucję i Karola Lepich oraz †† pokre-
wieństwo z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś,▪w▪niedzielę▪Świętej▪Rodziny,▪cieszymy▪się▪obecnością▪w▪naszej▪parafii▪biskupa▪
gliwickiego▪Jana▪Kopca▪i▪dziękujemy▪za▪słowo▪Boże▪i▪Msze▪św.

▪▪ Od▪jutra▪w▪naszej▪parafii▪rozpoczynają▪się▪odwiedziny▪kolędowe▪(zgodnie▪z▪pra-
wem▪diecezjalnym,▪podczas▪kolędy▪nie▪składa▪się▪ofiar▪pieniężnych).▪Dla▪przypo-
mnienia▪podaję▪plan▪wizyt▪na▪najbliższe▪dni:
—▪w▪poniedziałek▪(28▪grudnia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪22▪Lipca,▪Roosevelta▪(od▪

końca),▪Żymierskiego▪(od▪końca),▪Prusa
—▪we▪wtorek▪(29▪grudnia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulica▪Wolności
—▪w▪środę▪(30▪grudnia),▪od▪godz.▪14.00!!!▪–▪ulica▪Katowicka
—▪w▪sobotę▪(2▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪Kopernika,▪Żwirki,▪Wigury

▪▪ Jutro▪(28▪grudnia)▪o▪godz.▪10.00▪Biskup▪Opolski▪zaprasza▪wszystkich▪pracujących▪
za▪granicą▪i▪ich▪rodziny▪na▪doroczne▪spotkanie▪modlitewne▪w▪Jemielnicy.

▪▪ W▪czwartek▪przypada▪ostatni▪dzień▪roku▪kalendarzowego▪2015.▪Serdecznie▪zapra-
szam▪w▪tym▪dniu▪o▪godz.▪17.00▪na▪Mszę▪św.▪w▪intencji▪wszystkich▪Parafian▪oraz▪na-
bożeństwo,▪podczas▪którego▪odśpiewamy▪przebłagalne▪suplikacje▪za▪grzechy▪popeł-
nione▪w▪kończącym▪się▪roku▪kalendarzowym▪oraz▪dziękczynne▪Te Deum laudamus za▪
otrzymane▪łaski.▪Będziemy▪też▪prosić▪Pana▪Boga▪o▪błogosławieństwo▪w▪nowym▪roku.

▪▪ W▪piątek▪świętujemy▪Nowy▪Rok▪oraz▪zakończenie▪oktawy▪Narodzenia▪Pańskiego,▪
uroczystość▪Świętej▪Bożej▪Rodzicielki▪Maryi▪i▪Światowy▪Dzień▪Modlitw▪o▪Pokój.▪
Msze▪św.▪w▪naszej▪parafii▪będą▪sprawowane▪jak▪w▪każdą▪niedzielę.▪

▪▪ W▪czasie▪kolędowym▪kancelaria▪parafialna▪będzie▪czynna▪pół▪godziny▪po▪Mszy▪św.
▪▪ Dzisiejsza▪kolekta,▪podobnie▪jak▪w▪Nowy▪Rok,▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪na-

szej▪parafii;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Semina-
rium▪Duchownego▪i▪innych▪instytucji▪diecezjalnych.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪śp.▪Józefa▪Bienię,▪lat▪87,▪z▪ul.▪
Strzeleckiej▪(pogrzeb▪odbył▪się▪w▪środę)▪oraz▪śp.▪Józefa▪Myśliwca,▪lat▪80,▪z▪ul.▪Wol-
ności▪(pogrzeb▪odbędzie▪się▪w▪środę▪o▪godz.▪11.00);▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪zmarł▪
śp.▪Ryszard▪Gaura,▪lat▪67,▪z▪ul.▪Piastów.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 10.30 – za † Franciszka Polaczka w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Pola-
czek i Salisz

  – modlitwa za roczne dzieci: Alexander i Nathaniel Jarosch
 17.00 – nabożeństwo i koncert kolęd
 18.00 – za † syna Adama Nowińskiego w 22. rocznicę śmierci, †† z rodziny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


