ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZK A
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2016 R.
Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem.
Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia

[…] W dzisiejszych czasach przepływy
migracyjne wciąż nasilają się we wszystkich obszarach naszej planety: uchodźcy
i osoby uciekające ze swojej ojczyzny
są wyzwaniem dla jednostek i społeczeństw, gdyż kwestionują ich tradycyjny
sposób życia, a niekiedy naruszają horyzont kulturowy i społeczny, z którym się
stykają. Coraz częściej ofiary przemocy
i ubóstwa, porzucające swoje strony rodzinne, doznają zniewag ze strony handlarzy ludźmi w drodze do marzeń o lepszej przyszłości. […] Dzisiaj, bardziej niż
w minionych czasach, Ewangelia miłosierdzia porusza sumienia, nie pozwala
przyzwyczajać się do cierpienia innych
i wskazuje drogi odpowiedzi zakorzenione w teologalnych cnotach wiary, nadziei i miłości, wyrażające się w uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała.
Kościół wspiera wszystkich tych, którzy
stają w obronie praw każdego człowieka
do godnego życia, realizując w pierwszym
rzędzie prawo do nieemigrowania, celem
przyczynienia się do rozwoju Kraju pochodzenia. Proces ten powinien objąć na
pierwszym miejscu konieczność pomocy
Krajom, z których pochodzą migranci
i uchodźcy. To potwierdza, że solidarność, współpraca, wzajemna zależność
międzynarodowa i sprawiedliwy podział
dóbr ziemi są podstawowymi elementami głębokiego i skutecznego działania,
przede wszystkim w regionach, skąd po-

chodzą przepływy migracyjne, aby ustały
te dysproporcje, które prowadzą ludzi do
indywidualnego lub zbiorowego opuszczania własnego środowiska naturalnego
i kulturowego. W każdym razie, należy zapobiegać możliwie już w zarodku ucieczkom uchodźców i masowym migracjom,
powodowanym przez ubóstwo, przemoc
i prześladowania.
Na ten temat opinia publiczna powinna
być należycie informowana, również aby
zapobiec nieuzasadnionym obawom i spekulacjom na temat migrantów.
Nikt nie może udawać, że nie dotyczą go
wyzwania wypływające z nowych form
niewolnictwa, jakich dopuszczają się organizacje przestępcze, które sprzedają
i kupują mężczyzn, kobiety i dzieci jako
przymusowych pracowników w budownictwie, rolnictwie, rybołówstwie lub
w innych dziedzinach rynku. Ileż dzieci
nadal zmuszanych jest do wstępowania do zbrojnych ugrupowań, które robią z nich dzieci-żołnierzy! Jak wiele osób
pada ofiarą handlu organami, wykorzystywania seksualnego i przymusowego
żebractwa! Od tych wynaturzonych przestępstw uciekają uchodźcy naszych czasów, którzy podnoszą głos w stronę Kościoła i wspólnoty ludzkiej z nadzieją, że
i oni dzięki wyciągniętym rękom osób ich
przyjmujących będą mogli zobaczyć oblicze Pana, którym jest „Ojciec miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1,3). […]
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Anonim, Chrzest Jezusa , X VIII w.

W pierwszych wiekach w Kościele wszystkie
wspomnienia objawiania się Boga w człowieczeństwie Chrystusa były świętowane jednego dnia, który nosił nazwę Epifanii. Przypominano sobie wówczas, że niewidzialne
Boże oblicze ukazało się ludziom przez Jezusa Chrystusa, Boga-człowieka. Wydarzenia te to:
– Narodzenie się Jezusa (Boże Narodzenie),
w czasie którego izraelscy pasterze głoszą, że narodził się nam Zbawiciel;
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– Epifania (inaczej święto Trzech Króli),
w czasie której mędrcy ze Wschodu
przychodzą oddać pokłon nowo narodzonemu królowi, Mesjaszowi;
– Chrzest Jezusa, gdy zostaje On w obliczu tłumu uznany przez swego Ojca
za Syna;
– Wesele w Kanie Galilejskiej, w czasie
którego Jezus, przemieniając wodę
w wino, objawia swą boską naturę
uczniom, co jest zapowiedzią pasji.
Te święta Jezusa-Światła, które zeszło
na ziemię, były obchodzone 6 stycznia.
Z czasem każde z nich stało się samodzielnym świętem. Pierwsze było Boże
Narodzenie: stwierdzono, że trzeba mu
nadać osobną datę, którą ustalono na
25 grudnia. Jako ostatnie samodzielność
uzyskało święto Chrztu Pańskiego. Początkowo wchodziło w skład oktawy
Trzech Króli. W XVIII w. można dostrzec
ślady tego święta we francuskiej liturgii, ale właściwe dla siebie miejsce zajęło dopiero wówczas, gdy w 1960 r.
wpisano je do kalendarza rzymskiego,
a w 1969 r. ustalono jego obecną datę.
Święta te nie są jedynymi, które traktują o objawieniu się Boga na ziemi. Do
takich świąt można także zaliczyć Przemienienie na górze Tabor i Wielkanoc,
którą nazywa się Epifanią Epifanii.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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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

▪▪ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii
Kościoła rzymskokatolickiego. W kościele pozostanie jeszcze, �godnie z tradycją,
bożonarodzeniowa dekoracja i będziemy śpiewać kolędy aż do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

11 stycznia – poniedziałek
7.00 – w intencji Parafian
12 stycznia – wtorek
7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych z prośbą o zdrowie dla Henryka [od przyjaciół z Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”]
13 stycznia – środa
7.00 – za † Piotra Przygockiego, † jego ojca, †† babcie z obu stron oraz
†† z rodzin Strużyńskich, Żerkowskich i Malińskich i dusze w czyśćcu
cierpiące
14 stycznia – czwartek
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii Koryczan z okazji
90. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
15 stycznia – piątek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
z wdzięcznością za duchowe wsparcie ludziom dobrej woli
16 stycznia – sobota
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin
17 stycznia – II Niedziela Zwykła
8.00 – za † męża Szymona Miedza, †† rodziców Emmę i Antoniego Majnusz,
†† braci Franciszka i Teodora, †† teściów Rozalię i Henryka Miedza
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za † Elżbietę i Wiesława Witczak oraz †† Helenę i Jana Pancerz
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 50. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Dziękując za dotychczasowe spotkania,
przypominam plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (10 stycznia), od godz. 14.00 – ulice: Rozwadzka, Żyrowska (od numerów początkowych), Polna, Kwiatowa
— w poniedziałek (11 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery parzyste (od numerów początkowych)
— we wtorek (12 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste od 1 do 71
— w środę (13 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste
od 73 do końca
— w czwartek (14 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Strzelecka – numery parzyste (od
numerów początkowych)
— w piątek (15 stycznia), od godz. 10.00 – ulica Strzelecka – numery nieparzyste
(od numerów początkowych)
▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ W związku z odwiedzinami kolędowymi nie będzie dziś Nieszporów.
▪▪ Z racji odwiedzin duszpasterskich kancelaria parafialna będzie czynna tylko we
wtorek, środę i piątek od 9.00 do 10.00.
▪▪ W przyszłą niedzielę jest obchodzony w Kościele powszechnym Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy oraz przypada 19. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą niedzielę będzie to tzw. kolekta kolędowa. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.  
Konrada Koptoń, lat 75, z ul. Osadników; śp. Erikę Kowolik, lat 81, ostatnio zam.
w Niemczech oraz śp. Franciszka Piechaczka, lat 59, z ul. Piastów. 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

