bożonarodzeniowy, który odbędzie się w sobotę 10 grudnia od godz. 14.00 przy
Placu 1 Maja. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. występy dzieci i młodzieży (z naszego przedszkola, szkoły nr 2 i 3 oraz Gimnazjum), a także zespołu folklorystycznego „Spod Buczyny" i góralskiego „Grojcowianie”, pokaz teatru tańca i ruchu
z ogniem „Mantikora”; będzie też „żywa szopka” i wspólne kolędowanie. Przewidziano też możliwość zakupu ozdób świątecznych, prezentów (nasze marianki
będą proponowały swoje stroiki, wigilijne świece oraz opłatki). Więcej informacji na plakacie i w gazetce „Osiedlok”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek z racji
przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

Głębia adwentowego przesłania – ciąg dalszy _________________________________
stwa, trzeba kierować się nadprzyrodzoną
mądrością (o tym mówi m.in. dzisiejsza kolekta). Modlitwy o powtórnym przyjściu
Chrystusa podkreślają też, że ostatecznie
zbawienie jest darem Boga (z tego przekonania płynie prośba: „przygotuj swą
Bożą mocą serca nasze, bo tylko wtedy
będziemy godni wziąć udział w uczcie życia
wiecznego…”), a ponadto są często gramatycznie tak skonstruowane, że niejako już
uobecniają przyszłość – przyjście eschatyczne Chrystusa staje się dla wierzących
już obecne. Dla tego, kto żyje w wierze,
Chrystus dnia ostatecznego jest Chrystusem przychodzącym zawsze.
Jednak główny akcent kolekt adwentowych
położony jest na przygotowanie do obchodów świąt Bożego Narodzenia wspominających pierwsze przyjście Chrystusa, choć
i w nich nie brakuje elementów poszerzających rozumienie tego przyjścia Jezusa:
zaczyna się ono wprawdzie w momencie wcielenia, ale realizuje się w głoszeniu
Ewangelii, w męce i w zmartwychwstaniu

Zbawiciela, czyli przyjście Pana obejmuje
całe dzieło zbawienia przez Niego dokonane. Rozumiejąc czym jest w całej swej
pełni przyjście Pana, wierni oczekują nadchodzących świąt z najwyższym pragnieniem serca, ale zarazem proszą, aby łaska
Boża zawsze ich prowadziła i stale im towarzyszyła. Tylko z jej pomocą mogą przyjąć owoce zbawienia w życiu doczesnym
i dojść do życia wiecznego. Widząc przyjście Pana w ścisłej łączności z całym planem zbawienia, możemy mówić o Jego
„zbawczym przyjściu”, gdyż nam, których
zasmuca świadomość własnych grzechów, niesie nadzieję powstania z nich.
W kolektach adwentowych obecna jest też
tematyka maryjna, ukazująca Ją w tajemnicy zwiastowania i wcielenia.
Czas liturgicznego oczekiwania na przyjście
Pana zamyka Kościół bardzo wymownym
wołaniem skierowanym wprost do Jezusa:
„Panie Jezu, przyjdź szybko i nie zwlekaj,
albowiem radość z Twego przyjścia podniesie na duchu ufających Tobie”.

R. III: 2016, nr 49 (165)
Głębia adwentowego przesłania ujawnia
się w wyjątkowy sposób poprzez tzw. kolekty, nazywane też oracjami albo modlitwami dnia. Są to modlitwy przypisane do każdego dnia i odmawia się je
podczas Mszy św. – na zwieńczenie obrzędów wstępnych, jako wprowadzenie do słuchania słowa Bożego i składania Ofiary, a także w czasie Liturgii Godzin
(brewiarza). Po Soborze Watykańskim II
dokonano pewnych zmian modlitw Adwentu przez wnikliwe sięgnięcie do tzw.
Zbioru liturgicznego z Werony (a ściślej
„Zwoju z Rawenny"), którego teksty pochodzą z V i VI wieku, a także sakramentarza rzymskiego (Gelasianum Vetus z VII w.)
i tradycji ambrozjańskiej. Ciekawe jest
to, że wszystkie adwentowe modlitwy

Rękopis modlitewnika z ok. 1480 r.

4 grudnia 2016 r.

dnia zostały wzięte z tradycji modlitewnej Kościoła minionych wieków, a przez
to kapitalnie pokazują, jak dzięki biblijno-patrystcznym inspiracjom liturgii kształtowała się wiara. Pięć z adwentowych kolekt (wprowadzonych z Gelasianum Vetus)
nawiązuje do powrotu Chrystusa na końcu
dziejów ludzkości i oczekiwania wierzących
na spotkanie z Panem. Zostaje to przedstawione na podstawie dwu przypowieści związanych z mową eschatyczną Chrystusa: o sługach czuwających i o dziesięciu
pannach. Jako wierni słudzy mamy oczekiwać Jego przyjścia, a jest to oczekiwanie połączone z nadzieją i ufnością. Kiedy
Pan przyjdzie i zapuka, ma nas znaleźć czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. W dążeniu na spotkanie
z Panem człowiek może napotkać przeszkody,
a są nimi troski doczesne i rzeczy tego
świata, które potra-

fią uwikłać człowieka. Aby uniknąć
tego niebezpieczeń-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
4 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU

8.00 – za † wujka Jerzego Śliwa oraz †† jego rodziców i rodzeństwo
10.30 – za † Kazimierza Bazyluk, †† z pokrewieństwa Bazyluk i Dudko
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Kowalskich oraz †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów
5 grudnia – poniedziałek

18.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła, † męża Wilhelma oraz † kuzyna Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące
6 grudnia – wtorek

18.00 – za † Mikołaja Pasławskiego, †† rodziców i rodzeństwo
7 grudnia – środa — wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

18.00 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruździak oraz †† z rodzin
Bruździak i Maćkowski
8 grudnia – czwartek — Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok, Zofię i Bolesława Zyśk oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin
9 grudnia – piątek

18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Pawła Golombek, †† rodzeństwo, †† teściów Wiktorię i Ryszarda Marek, †† ich dzieci, †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
10 grudnia – sobota

8.00 – za † Erykę Gościńską, † jej męża i †† rodziców z obu stron
15.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mikołaja z okazji
50. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny [ks. Marek]
18.00 – za † Andrzeja Lakomy w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców oraz
† ks. Tomasza Chudego

11 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU

8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa,
† bratową Halinę i † jej syna Artura oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża Stanisława Musiał w 10. rocznicę śmierci, † brata Romana,
† siostrę Krystynę i † ojca Michała oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Jerzego Bałonia w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 11.00 podczas Mszy św. w kościele seminaryjno-akademickim
w Opolu nasz parafianin, kleryk Piotr Mandala, przyjmie posługę kandydatury do
święceń diakonatu. Gratulujemy, a jednocześnie pamiętajmy o nim w modlitwach.
▪▪ Również dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po przedpołudniowych Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
▪▪ Serdecznie zachęcam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne
świece (w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.
▪▪ W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wieczornej Mszy św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Marianki
przygotowały też przedstawienie, które poprzedzi Mszę św.
▪▪ Ponawiając zachętę młodzieży naszej parafii, informuję, że jeszcze dzisiaj można
zgłaszać w zakrystii rodziny, które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia w swoich domach „św. Mikołaja”.
▪▪ W sobotę 10 grudnia od godz. 10.00 odbędzie się w parafii św. Antoniego XI Międzyparafialny Dzień Skupienia dla członków i sympatyków zespołów Caritas z Januszkowic, Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Zdzieszowic. W programie spotkania
przewidziano m.in.: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, konferencję, dzielenie się doświadczeniami z ostatniego roku działalności, poczęstunek i łamanie
się opłatkiem, adorację Najświętszego Sakramentu (z możliwością skorzystania
z sakramentu pokuty) oraz Eucharystię.
▪▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Stowarzyszenie „Osiedlok”
oraz Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” serdecznie zapraszają na kiermasz
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.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

