
Kochani Parafianie! Jutrzejsza uroczystość Obja-
wienia Pańskiego obchodzona jest również jako 
Dzień Misyjny Dzieci. Inicjatywa ta została za-
początkowana w 1950 r. przez papieża Piusa XII 
(ponad 100 lat wcześniej powstało Papieskie 
Dzieło Misyjne Dzieci), a jej celem jest kształto-
wanie w dzieciach mentalności otwarcia na świat 
i przeżywania solidarności ze swymi uboższymi 
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rówieśnikami. Zwyczaj kolędowa-
nia misyjnego narodził się w kra-
jach niemieckojęzycznych, gdzie 
kolęduje się z okazji uroczysto-
ści Trzech Króli. W Polsce po raz 
pierwszy kolędnicy misyjni wyru-
szyli w 1993 r. z inicjatywy cen-
trali krajowej Papieskich Dzieł 
Misyjnych. Kolędnicy misyjni to 
dzieci z Papieskiego Dzieła Misyj-
nego, które pomagają swoim ró-
wieśnikom w krajach misyjnych. 
Ale do udziału w misyjnej kolędzie 
zapraszają wszystkich – koleżanki 
i kolegów zrzeszonych w różnych 
grupach w szkole i w parafii. Po-
magają im w tym katecheci, wy-
chowawcy, nauczyciele, rodzice 
oraz młodzież i dorośli z parafial-
nych grup i stowarzyszeń.
W tym roku polskie dzieci będą 
wspierały rówieśników z Republiki 
Konga i Demokratycznej Republiki 
Konga, gdzie Papieskie Dzieło Mi-
syjne Dzieci dofinansowuje dzia-
łalność kilkudziesięciu ośrodków 
pomocy, domów dla dzieci ulicy, 
przedszkoli i szkół, a także pro-
gramy ochrony życia dla dzieci 
ubogich, odrzuconych, osieroco-
nych i okaleczonych.  

Z przemówienia 
papieża Benedykta XVI

(6 I 2009 r.)

Epifania — «objawienie się» na-
szego Pana Jezusa Chrystusa — to 
wieloaspektowa tajemnica. Trady-
cja łacińska utożsamia je z przyby-
ciem Mędrców do Dzieciątka Jezus, 
do Betlejem, a zatem interpretuje 
je przede wszystkim jako objawie-
nie Mesjasza Izraela ludom pogań-
skim. Natomiast tradycja wschod-
nia wybiera moment chrztu Jezusa 
w rzece Jordan, kiedy objawił się 
On jako Jednorodzony Syn Ojca 
Niebieskiego, konsekrowany przez 
Ducha Świętego. Z kolei Ewange-
lia św. Jana zachęca do uznania za 
«epifanię» również wesela w Ka-
nie, na którym Jezus, przemienia-
jąc wodę w wino, «objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie» (J 2, 11). A co, drodzy 
bracia, mamy powiedzieć my, ka-
płani Nowego Przymierza, którzy 
każdego dnia jesteśmy świadkami 
i sługami «epifanii» Jezusa Chry-
stusa w świętej Eucharystii? W tym 
przenajświętszym i prostym Sakra-
mencie, w którym Jezus zarazem 
objawia i skrywa swoją chwałę, 
Kościół sławi wszystkie tajemnice 
Pana. «Adoro te devote, latens De-
itas» — modląc się tymi słowami 
św. Tomasza z Akwinu, oddajemy 
cześć Bogu. (...)
Drodzy przyjaciele, uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego skłania Kościół, 
a w nim całą wspólnotę i każdego 

wiernego z osobna, do pełnienia — wzorem 
Apostoła Narodów — roli gwiazdy, która Mę-
drców ze Wschodu zaprowadziła do Jezusa. 
Czymże innym było życie św. Pawła po na-
wróceniu, jeśli nie «biegiem», by nieść ludom 
światło Chrystusa i, vice versa, prowadzić lu-
dzi do Chrystusa? Paweł za sprawą łaski Bożej 
stał się «gwiazdą» dla narodów. Jego posługa 
to wzór i bodziec dla Kościoła, aby odkrył na 
nowo swoje misyjne powołanie i odnowił za-
angażowanie w głoszenie Ewangelii, zwłasz-
cza tym, którzy jej jeszcze nie znają. Patrząc 
na św. Pawła nie możemy jednak zapominać, 
że w swej nauce czerpał natchnienie z Pisma 
Świętego. Dlatego też należy z mocą podkre-
ślić, że Kościół oraz poszczególni chrześcijanie 
mogą być światłem, które prowadzi do Chry-
stusa, jedynie wówczas, jeśli wytrwale i solid-
nie karmią swojego ducha Słowem Bożym. To 
Słowo bowiem — a nie my — oświeca, oczysz-
cza, nawraca. My jesteśmy tylko sługami Słowa 
życia. Tak właśnie św. Paweł pojmował siebie 
i swoje posłannictwo — jako służbę Ewange-
lii. «Wszystko zaś czynię dla Ewangelii» — pi-
sze (1 Kor 9, 23). I tak powinien móc powiedzieć 
również Kościół, każda wspólnota kościelna, 
każdy biskup i każdy kapłan: wszystko czynię 
dla Ewangelii.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

5 stycznia – Niedziela II po Narodzeniu Pańskim
 8.00 – za † Szymona Miedza, †† teściów Rozalię i Henryka Miedza, †† rodzi-

ców Emmę i Antoniego Majnusz, †† brata Teodora i szwagra Ewalda 
oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † syna Adama w 20. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze czyśćcowe

6 stycznia – poniedziałek – urocZystość oBJAWIENIA PAŃsKIEgo
 8.00 – za † Annę Luboń, †† mężów, †† z rodzin Wojtas i Cebulskich
 10.30 – za †† rodziców Alfreda i Rozalię Malkusz, † męża Antoniego, † syna 

Henryka, †† teściów Paulinę i Albina Gola
 17.00 – nabożeństwo kolędowe

7 stycznia – wtorek
 7.00 – za † Waltera Zagrol w 15. rocznicę śmierci oraz † żonę Annę, ciocię 

Agnieszkę Krahl w 3. rocznicę śmierci

8 stycznia – środa
 7.00 – za † Urszulę Kaczan

9 stycznia – czwartek
 7.00 – w intencji Parafian

10 stycznia – piątek 
 7.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

11 stycznia – sobota 
 18.00 – za † Tadeusza Dziergas w 11. rocznicę śmierci

12 stycznia – Niedziela III po Narodzeniu Pańskim – śWIęto chrZtu PAŃsKIEgo
 8.00 – za †† Elżbietę i Eryka Pietrasz
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lizeloty i Józefa Sgraja 
z okazji 50. rocznicy ślubu

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪parafii▪trwają▪odwiedziny▪kolędowe.▪Serdecznie▪dziękuję▪wszystkim,▪którzy▪już▪
otworzyli▪swoje▪domy▪i▪z▪wielką▪życzliwością▪przyjęli▪kolędę.▪Plan▪wizyt▪na▪naj-
bliższe▪dni▪przedstawia▪się▪następująco:
—▪dzisiaj▪(5▪stycznia),▪od▪godz.▪14.00▪–▪ulice▪Strzelecka▪–▪numery▪nieparzyste
—▪we▪wtorek▪(7▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulica▪Strzelecka▪–▪numery▪parzyste
—▪w▪środę▪(8▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulice:▪Kopernika,▪Żwirki
—▪w▪czwartek▪(9▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulica▪Wigury
—▪w▪piątek▪(10▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulice:▪Żyrowska,▪Kwiatowa,▪Polna,▪Piaskowa
—▪w▪sobotę▪(11▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulica▪22▪Lipca.

▪▪ W▪związku▪z▪odwiedzinami▪kolędowymi▪nie▪będzie▪dziś▪nabożeństwa▪wieczornego.

▪▪ W▪poniedziałek▪6▪stycznia▪obchodzimy▪uroczystość▪Objawienia▪Pańskiego.▪Msze▪
św.▪będą▪odprawiane▪tak,▪jak▪w▪każdą▪niedzielę,▪tj.▪o▪godz.▪8.00▪i▪10.30.▪W▪tym▪
dniu▪gorąco▪zapraszam▪również▪o godz. 17.00 na nabożeństwo kolędowe, które 
poprowadzi Zespół Wokalny SEN ze Strzelec Opolskich.▪Będzie▪to▪nie▪tylko▪kon-
cert▪kolęd▪i▪pastorałek,▪ale▪także▪okazja▪do▪ponownego▪przeżycia▪bożonarodze-
niowej▪radości.

▪▪ Siostry▪Służebniczki▪z▪Leśnicy▪zapraszają▪11▪stycznia▪na▪adorację▪w▪intencji▪no-
wych▪powołań▪–▪rozpoczęcie▪o▪godz.▪10.00,▪a▪zakończenie▪o▪północy.▪Zgłoszenia▪
u▪s.▪M.▪Laurety▪lub▪s.▪M.▪Edyty▪–▪tel.▪514▪347▪268;▪email:▪betania@sluzebniczki.pl

▪▪ W▪niedzielę,▪dnia▪12▪stycznia▪br.▪o▪godz.▪14.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Francisz-
kańskiego▪Zakonu▪Świeckich▪w▪salce▪św.▪Mikołaja▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego.

▪▪ Wyrażam▪serdeczne▪podziękowanie▪grupom▪dzieci▪ i▪młodzieży▪dniach,▪które▪
w▪dniach▪od▪27▪do▪31▪grudnia▪2013▪r.▪kolędowały▪na▪terenie▪naszej▪parafii▪pod▪
opieką▪Państwa▪Kleniewskich.▪Część▪dochodu▪z▪kolędowania▪w▪kwocie▪550▪zł▪zo-
stała▪przeznaczona▪na▪cele▪misyjne,▪zaś▪300▪zł▪przekazano▪na▪cele▪parafii.▪

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪in-
nych▪instytucji▪diecezjalnych;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪–▪tzw.▪kolekta▪kolędowa▪na▪po-
trzeby▪naszej▪parafii.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪
Wiktora▪Koźmińskiego,▪lat▪78,▪mieszkał▪przy▪ul.▪Kościuszki.▪Jego▪pogrzeb▪odbędzie▪
się▪w▪środę▪o▪godz.▪13.00.▪Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Paraf ia r zymskokatol icka pw. św. ojca P io ;  u l .  s ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 
tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl


