ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZK A
NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 ST YCZNIA 2016 R.
Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój

1. Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza! Na
początku nowego roku chciałbym, aby to
moje głębokie przekonanie towarzyszyło
życzeniom obfitego błogosławieństwa
i pokoju, pełnym nadziei na przyszłość
każdego mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników
religijnych. Nie tracimy bowiem nadziei,
że w roku 2016 wszyscy będziemy, na
różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Tak,
pokój jest darem Boga i dziełem ludzi.
2. Wojny i działania terrorystyczne z ich
tragicznymi konsekwencjami, uprowadzenia osób, prześladowania na tle etnicznym czy religijnym, sprzeniewierzanie się zasadom moralnym naznaczyły
od początku do końca ubiegły rok, boleśnie pojawiając się coraz częściej w wielu
regionach świata, do tego stopnia, by
przybrać cechy tego, co można określić
„trzecią wojną światową w kawałkach”.
Niektóre jednak wydarzenia minionych
lat i dopiero co zakończonego roku zachęcają mnie do ponowienia w perspektywie nowego roku zachęty, by nie tracić
nadziei, że człowiek, z pomocą Bożej łaski, jest zdolny do pokonania zła, i by nie
poddawać się rezygnacji i obojętności.
Wydarzenia, o których mówię, ukazują
zdolność człowieka do działania w duchu
solidarności, przekraczając interesy indy-

widualne, apatię i obojętność wobec sytuacji krytycznych. […]
3. Oczywiście postawa obojętności ludzi
zamykających serce, by nie myśleć o innych, zamykających oczy, żeby nie widzieć
tego, co ich otacza, czy stosujących uniki,
żeby nie być dotkniętymi problemami innych osób, jest cechą ludzkiej typologii
dość rozpowszechnioną i obecną w każdej epoce dziejów. Jednak w dzisiejszych
czasach przekroczyła ona zdecydowanie
wymiar indywidualny, by nabrać wymiaru
globalnego i wytworzyć zjawisko „globalizacji obojętności”. […]
8. W duchu Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy są wezwani do rozpoznania, jak obojętność przejawia się w ich życiu i do podjęcia
konkretnego wysiłku, by przyczynić się do
poprawy rzeczywistości, w której żyjemy,
wychodząc od swej rodziny, kręgu sąsiedzkiego lub środowiska pracy. […]
Pragnę skierować potrójny apel: o powstrzymanie się od wciągania innych narodów w konflikty i wojny, które niszczą
nie tylko bogactwo materialne, kulturowe
i społeczne, ale także integralność duchową
i moralną; o anulowanie lub zrównoważone zarządzanie długiem międzynarodowym krajów najbiedniejszych; o podjęcie
polityki współpracy, która, zamiast uginać
się przed dyktaturą pewnych ideologii, szanowałaby wartości ludności lokalnej i która
w żadnym przypadku nie byłaby szkodliwa
dla podstawowego i niezbywalnego prawa
nienarodzonych do życia. […]
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Za kilka dni będziemy przeżywać
jedno z najważniejszych i pierwszych
świąt uświęconych przez Kościół –
„epifanię”, która oznacza objawienie się Boga ludziom, a dokładniej
Jego przyjście na świat w konkretnym czasie, w osobie Jezusa Chrystusa. Jedynie Ewangelia według św.
Mateusza wspomina o mędrcach.
Nie mówi, ilu ich było, nie nazywa
ich królami i nie nadaje im imion.
Po prostu pisze o nich: „mędrcy ze
Wschodu”. Na Wschodzie mędrcy
cieszyli się wielkim poważaniem. Ich
wizyta od początku pobudzała wyobraźnię chrześcijańską: mędrcy ze
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Wschodu prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę,
ich cudowne dary, brutalny król wobec bezbronnego dziecka... W II w. Tertulian porównuje tekst
św. Mateusza do Psalmu 72: „Królowie Tarszisz
i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą
daninę. I oddadzą Mu pokłon…”. To łatwe utożsamienie podjęli też inni i w XII w. królewskość
magów została uznawana przez liturgię oraz ikonografię. Późniejsza tradycja nadała im imiona:
Melchior – starzec o białej brodzie, Kacper – w sile
wieku, i Baltazar o czarnej skórze. Mówi się, że
Melchior reprezentuje Europę i rasę białą, Kacper Azję i rasę żółtą, a Baltazar rasę czarną. Każdy
z nich, będąc w innym wieku, reprezentuje mądrość, wiek dojrzały i młodość. To cała ludzkość,
która została ukazana w postaciach mędrców!

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie? […]
Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary,
przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?
El Greco, Pokłon Trzech Króli , 1568 r.

Z pieśni kościelnej

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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 †† pokrewieństwo z obu stron
10.30 – za † Franciszka Polaczka w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Polaczek i Salisz
		– modlitwa za roczne dzieci: Alexander i Nathaniel Jarosch
17.00 – nabożeństwo i koncert kolęd (chór ze Zdzieszowic)
18.00 – za † syna Adama Nowińskiego w 22. rocznicę śmierci, †† z rodziny
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
4 stycznia – poniedziałek
7.00 – w intencji Parafian
5 stycznia – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Rolanda z okazji
25. rocznicy ślubu
6 stycznia – środa — uroczystość OBJAWIENIa PAŃSKIEgo
8.00 – za † ojca Alfreda, † matkę Rozalię Malkusz, †† z rodziny Malkusz, Kurtok i Gola
10.30 – w intencji Parafian
16.00 – Jasełka
18.00 – za † żonę i mamę Zofię Szewczyk w 4. rocznicę śmierci, †† teściów
Genowefę i Czesława Romańskich oraz †† rodziców Leokadię i Bronisława Szewczyk
7 stycznia – czwartek
7.00 – za † Waltera Zagrol, † Agnieszkę Krahl, † Erharda Nowarę oraz
†† dziadków Zagrol i Nowara
8 stycznia – piątek
7.00 – w intencji Parafian
9 stycznia – sobota
18.00 – za † ojca Tadeusza Dziergas, †† rodziców Edeltraudę i Bronisława
Hausner oraz †† z rodzin Dziergas, Hausner i Grabiński
10 stycznia – III Niedziela po Narodzeniu Pańskim — święto chrztu pańskiego
8.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla
rocznego dziecka Romana Kliś
		– chrzest: Zofia Katarzyna Olechowska
18.00 – za † Annę Luboń oraz †† z rodzin Luboń i Cebulskich

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.00 na nabożeństwo i koncert kolęd w wykonaniu chóru parafialnego ze Zdzieszowic.
▪▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już
otworzyli swoje domy i z wielką serdecznością przyjęli kolędę. Dla przypomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (3 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Słowackiego
— w poniedziałek (4 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Plac 1 Maja, Sienkiewicza
— we wtorek (5 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Zawadzkiego, Mickiewicza
— w czwartek (7 stycznia), od godz. 15.00 – ulice: Graniczna, Piaskowa
— w piątek (8 stycznia), od godz. 15.00 – ulice: Krótka, Dunikowskiego (od końca)
— w sobotę (9 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Góry Świętej Anny, Brzozowa
▪▪ W środę 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą
odprawiane tak, jak w każdą niedzielę. W tym dniu będziemy gościć Siostry Służebniczki NMP wraz z wychowankami z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku, którzy zapraszają Parafian i Gości o godz. 16.00 na jasełka.
▪▪ W niedzielę 10 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
▪▪ Składam serdeczne podziękowanie grupom dzieci i młodzieży, które w dniach od
27 do 31 grudnia 2014 r. kolędowały na terenie naszej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich. Część dochodu z kolędowania została przeznaczona na cele
misyjne – 450 zł oraz na Światowe Dni Młodzieży – 200 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii, w Uroczystość Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje,
a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. Dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Janinę Bohdan, lat 83,
z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w czwartek); z parafii św. Antoniego zmarli:
śp. Eugeniusz Rypiński, lat 75, z ul. Piastów oraz śp. Franciszek Szweda, lat 81, z ul.
Wschodniej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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

