▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
▪▪ Składam serdeczne podziękowanie grupom dzieci i młodzieży, które w minionych
dniach kolędowały na terenie naszej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich.
Część dochodu z kolędowania została przeznaczona na cele misyjne – 500 zł oraz
na organy w naszym kościele – 400 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium duchownego i Kurii Diecezjalnej, w Uroczystość Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Mariannę Śliwińską, lat 80, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

W pierwszy dzień nowego roku – ciąg dalszy __________________________________
temat, a kolejni papieże wydają z tej okazji
specjalne orędzia. W tym roku Ojciec Święty
Franciszek wybrał temat: Wyrzeczenie się
przemocy: styl polityki na rzecz pokoju, zaś
w orędziu napisał m.in.: „Jest to Orędzie na
50. Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym,
papież Paweł VI skierował do wszystkich ludów, nie tylko do katolików, jednoznaczne
słowa: «Ostatnie lata historii naszego wieku
ukazały z całą jasnością, że tylko pokój może
zapewnić ludzkości prawdziwy postęp — nie
zaś konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokonywane przemocą,
nie represje narzucające pozorny ład społeczny». Przestrzegał przed «niebezpieczeństwem, jakim jest przekonanie, że sporów
międzynarodowych nie można rozwiązać
w sposób rozumny, to znaczy przez negocjacje oparte na prawie, sprawiedliwości i równości, a jedynie przez zastosowanie zastraszającej i śmiercionośnej siły». Sprzeciwiając
się temu, cytował Pacem in terris swego
poprzednika św. Jana XXIII i chwalił «zmysł
i umiłowanie pokoju opartego na prawdzie,
na sprawiedliwości, wolności i miłości». Uderza aktualność tych słów, które są dziś nie
mniej ważne i przynaglające niż pięćdziesiąt
lat temu. Przy tej okazji pragnę skoncentro-

wać się na działaniu bez użycia przemocy
jako stylu polityki pokoju i proszę Boga, aby
pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć
i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki
traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią
oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy. Oby
od szczebla lokalnego i powszedniego aż po
światowy wyrzeczenie się przemocy stało się
charakterystycznym stylem naszych decyzji,
naszych relacji, naszych działań, polityki we
wszystkich jej formach”. Papież Franciszek
podkreśla ponadto, że „przemoc jest znieważaniem imienia Boga” i nie można jej łączyć z religią. A skoro „przemoc bierze początek w ludzkim sercu”, „polityka wyrzeczenia
się przemocy musi zaczynać się w murach
domowych, aby następnie rozprzestrzeniać się na całą rodzinę ludzką”. Ewangeliczne Błogosławieństwa z Kazania na Górze
winny stać się „również programem i wyzwaniem dla zwierzchników politycznych
i religijnych” czy „mediów całego świata”.
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Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
Światowy Dzień Pokoju
W pierwszy dzień nowego roku Kościół zaprasza
nas do rozważenia prawdy o Boskim Macierzyństwie Maryi oraz do modlitwy o pokój na świecie.
Tytuł Maryi jako Matki Boga, Bogurodzicy (gr. Theotokos) został uroczyście ogłoszony i potwierdzony
jako dogmat już na Soborze w Efezie (431 r.), i ta
wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia
dzisiejszego. Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała
Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu
w czasie naturę ludzką – ciało ludzkie. Ale dała je
Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna
Bożego według ciała i w czasie, jak według natury
Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym.
Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad
wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. Poświęcenie pierwszego dnia
roku kalendarzowego Maryi ma także znaczenie
i w tym sensie, że Matka Jezusa zostaje ukazana
ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie uczczenia Maryi jako

Bożej Rodzicielki znalazło swój wyraz
już w starożytności chrześcijańskiej –
Kościół zachodni już w VII wieku obchodził 1 stycznia takie święto.
Drugim ważnym akcentem dzisiejszego dnia jest modlitwa o pokój na
świecie. Jest to inicjatywa papieża
Pawła VI, który ustanawiając 8 XII
1967 r. Światowy Dzień Pokoju zwracał się do wszystkich ludzi dobrej woli
m.in. w takich słowach: „Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie,
obchody te powtarzały się co roku
jako życzenie i obietnica, że pokój
ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów”. Światowy Dzień Pokoju ma co roku swój

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
1 stycznia – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † syna Adama w 23. rocznicę śmierci, † babcię Elżbietę, †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory z modlitwą o pokój
18.00 – w intencji Parafian oraz budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła

2 stycznia – poniedziałek — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – za †† rodziców Barbarę i Piotra Skotnicznych oraz †† z pokrewieństwa

3 stycznia – wtorek
7.00 – za † męża Józefa Lepich w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek, †† teściów Łucję i Karola Lepich, †† szwagrów Reinholda i Sylwestra oraz †† pokrewieństwo z obu stron

4 stycznia – środa
7.00 – za † matkę Franciszkę Obstoj w 40. rocznicę śmierci, † jej męża Ryszarda, † Małgorzatę Ligarską oraz †† z pokrewieństwa

5 stycznia – czwartek
7.00 – za † Stanisława Pacan, †† z rodzin Pacan i Rzepka

6 stycznia – piątek — UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za † ojca Alfreda, † matkę Rozalię Malkusz, †† z rodzin Malkusz, Kurtok i Gola
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Zawada z okazji
70. rocznicy urodzin oraz Bożą opiekę dla rodziny i przyjaciół
		– modlitwa za roczne dzieci: Olivia Mandalla, Amelia Chruścicka
14.00 – chrzest: Zuzanna Anna Kampa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Piotra z okazji
rocznicy ślubu i z okazji urodzin jubilatów

7 stycznia – sobota
8.00 – za † Waltera Zagrol w 18. rocznicę śmierci, † jego żonę Annę, † Agnieszkę Krahl, † Erharda Nowara i †† z rodzin Zagrol i Nowara
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i moc wiary dla Małgorzaty i Wojciecha

8 stycznia – III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 – za † Antoninę Kowolik-Pasieka oraz † Krystynę Skrzypiec [od Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” z okazji 5. rocznicy powstania
18.00 – za † Czesławę Sokół w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ 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:
— w poniedziałek (2 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Pionierów – numery parzyste (od końca);
— we wtorek (3 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Piaskowa (od końca), Sienkiewicza (od końca);
— w środę (4 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żyrowska, Kwiatowa, Polna, Graniczna (od końca);
— w czwartek (5 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Dunikowskiego, Rozwadzka;
— w sobotę (7 stycznia), od godz. 10.00 – ulica Katowicka (od końca).
▪▪ W piątek 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św.
będą odprawiane tak, jak w każdą niedzielę. W tym dniu serdecznie zapraszam
na koncert chóru muzykologii Wydziału Teologicznego wraz z klerykami seminarium duchownego pod przewodnictwem ks. dr. Joachima Waloszka, który odbędzie się w kościele św. Antoniego o godz. 15.00.
▪▪ W niedzielę 8 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
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

