pastersko przestał odpowiadać na religijne
potrzeby współczesnego człowieka, zwłaszcza ludzi młodych. Od wielu lat wzorem dla
innych krajów pozostają jednak niemieccy
chrześcijanie w działalności charytatywnej.
Konkretna pomoc ubogim w różnych zakątkach świata, niezależnie od wyznania i religii,
programowo wyprowadza wielu ludzi z nędzy i koi biedę. […] W tym wszystkim można
i trzeba widzieć autentycznie ewangeliczną
odpowiedź na słowa Jezusa: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Mił ość Chrystusa przynagla nas do pojednania
Tematykę tegorocznej Oktawy modlitw
o jedność chrześcijan wyznacza motyw:
Pojednanie – Miłość Chrystusa przynagla
nas. Pojednanie jest darem Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Już w Starym
Testamencie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład kultu żydowskiego, miały
prowadzić do pojednania człowieka z Bogiem. Wyznawcy Boga prawdziwego ciągle
tego pojednania oczekiwali. Dokonało się
ono w sposób pełny i ostateczny przez Jezusa Chrystusa, który jako Odwieczny Syn
Boży przyjął naszą ludzką naturę i stał się
„Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi”.
Skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie,
uświęcenie, nasze „nowe stworzenie” i dziecięctwo Boże. Odtąd możemy chlubić się
w Bogu, który chce nas mieć „jako świętych,
nieskalanych i nienagannych”.
Pojednani w Chrystusie wezwani są do głoszenia tego pojednania słowem i czynem.
Św. Paweł z wielkim przekonaniem głosi:
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się
z Bogiem!”. Apostoł podkreśla też, że pojednanie nie dokonuje się bez ofiary – Jezus oddaje swoje życie, umiera za wszystkich, jed-

nając nas z Ojcem. My, przynagleni miłością
Chrystusa do pojednania, winniśmy tak jak
On już więcej nie żyć dla samych siebie, ale
dla Tego, który za nas umarł.

Relacje katolicko-ewangelickie
Obecny rok będzie ważny w relacjach katolicko-ewangelickich. Kościoły ewangelickie
na całym świecie obchodzą 500. rocznicę
Reformacji. W nabożeństwie ekumenicznym w szwedzkim Lund inaugurującym
„Rok 500-lecia Reformacji” wziął udział papież Franciszek. Fakt ten, jak i udział katolików w podobnych nabożeństwach i ekumenicznych spotkaniach ukierunkowane są
nie na świętowanie rozłamu w Kościele, ale
na wspólne przebłaganie za grzech podziału
oraz na celebrowanie tej jedności, której
źródłem jest chrzest. Mimo różnic dogmatycznych dotyczących rozumienia Kościoła,
sakramentów, kapłaństwa, posługiwania papieża i roli Maryi w historii zbawienia, katolicy i luteranie odnajdują ważne pola współpracy w myśl zasady, że więcej nas łączy,
niż dzieli. I nie dotyczy to tylko spraw wewnątrzkościelnych, ale przede wszystkim
służby i pomocy człowiekowi. […]
W naszej diecezji ekumenicznemu pogłębieniu wiary służyć będą w tym roku licznie organizowane spotkania modlitewne, jak
również konferencje naukowe. Z radością informuję, że w Centrum Kultury i Nauki WT
UO w Kamieniu Śląskim odbędzie się w lipcu
sesja plenarna Luterańsko-Katolickiej Komisji ds. Jedności na forum światowym. Drodzy Diecezjanie, w roku obchodów 500-lecia Reformacji zachęcam Was wszystkich do
modlitwy o jedność chrześcijan w tak bardzo podzielonym świecie. Proszę Was także
o modlitwę o jedność na naszej śląskiej ziemi
i w naszej Ojczyźnie.
Wszystkim Wam udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 		
Bp Andrzej Czaja
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List pasterski Biskupa Opolskiego z okazji
Tygodnia Powszechnej Modlitw y
o Jedność Chrześcijan w roku 2017

Pojednajcie się z Bogiem!
(2 Kor 5,20)
Oktawa Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniach od 18 do 25 stycznia ma
już ponad 100-letnią tradycję. Wybór
pierwszego i ostatniego dnia Oktawy
nie był przypadkowy. Wyznaczały ją
dwa święta: „Katedry św. Piotra” – Apostoła szczególnie bliskiego katolikom,
i „Nawrócenia św. Pawła” – Apostoła
szczególnie bliskiego ewangelikom.

Tradycja modlitwy o jedność
Początkowo chrześcijanie należący do
różnych Kościołów nie modlili się razem. Modlono się raczej o nawrócenie „tych innych”. Dopiero od 1936 r.
zaczęła się przyjmować nowa formuła
modlitwy o jedność: nie tylko za „innych”, ale wraz z „innymi”, a więc
wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan. Zmieniało się również rozumienie celu modlitwy ekumenicznej. Doj-

rzewała myśl o jedności otwartej: „należy modlić
się o nadejście takiej jedności, jakiej chce Bóg,
i w taki sposób, jak chce Bóg”. Zmieniający się klimat w relacjach między teologami i duchownymi
z różnych Kościołów, jak i między wiernymi, zaczął z czasem przynosić owoce wzajemnego zrozumienia i współpracy. […]
Ważną rolę w dziele jedności spełniają watykańska
Rada ds. Jedności Chrześcijan oraz Światowa Rada
Kościołów, zrzeszająca Kościoły ewangelickie, anglikańskie, prawosławne i starokatolickie, które
od 50 lat wspólnie zaczęły ustalać tematykę nabożeństw ekumenicznych. Inspiracje treściowe do tegorocznej Oktawy modlitw o jedność przygotowali
chrześcijanie z Niemiec. Jest to związane z obchodami 500. rocznicy Reformacji. Fakt ten ma zwrócić oczy świata na Kościoły w kraju Marcina Lutra,
ojca Reformacji. Podobnie jak w całej Europie, dziś
głównym problemem Kościołów w Niemczech jest
zjawisko postępującej sekularyzacji. Wiernym coraz trudniej zachować tradycyjnie chrześcijański
styl życia. Utracił on moc ewangelizacyjną. Dusz-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
15 stycznia – II NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Józefa i Annę Smiatek
10.30 – za † Helenę Pancerz, † Elżbietę Witczak oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Henryka Makosza w 1. rocznicę śmierci
16 stycznia – poniedziałek
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin, †† jego
rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz
†† z pokrewieństwa
17 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Antoniego, opata
18.00 – za † Brygidę Ptak [ofiarowana od dawnych sąsiadów]
18 stycznia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lucyny i Marka z okazji
25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
19 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
18.00 – za † Gertrudę Klosok w 1. rocznicę śmierci i † jej męża Teodora
20 stycznia – piątek
18.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały
z okazji 88. rocznicy urodzin [o. Paschalis]
21 stycznia – sobota — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Piotra z okazji
39. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
22 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Stefana Zylka, † brata Teodora oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † Annę Luboń, †† z rodzin Cebulski i Luboń oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

16.30 – nabożeństwo kolędowe
18.00 – za † męża i ojca Jana Brączek w 5. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i rodzeństwo oraz † z rodzin Brączek i Czuber

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Wszystkim Drogim Parafianom wyrażam z serca płynące podziękowanie za gościnę i pełną życzliwości atmosferę podczas spotkań kolędowych. Odwiedziłem,
podobnie jak rok temu, ponad 500 domów i po raz kolejny przekonałem się nie
tylko o dominującej satysfakcji mieszkańców naszego Osiedla z racji istniejącego
kościoła, ale też o ogromnej odpowiedzialności Parafian za wspólnotę, którą tworzymy. Niezwykle sobie cenię wyrażaną akceptację posługi i działań, które z pomocą
wielu bardzo oddanych osób podejmujemy. Bardzo mnie cieszyły pozytywne opinie o zakupionych organach, a także ujawniające wielką troskę pytania o kondycję
finansową parafii oraz o plany inwestycyjne na bieżący rok. W odpowiedzi wyrażam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie uruchomić ogrzewanie w salce
(jest to związane z zakupem pieca) i wyposażyć ją w meble, a także zrealizować pragnienie wielu Parafian odnośnie powstania w naszym kościele maryjnego ołtarza
bocznego (jesteśmy na etapie czekania na projekt). W kwestiach życia religijno-duchowego parafii obiecuję ożywiać wysiłki związane z formacją grup w parafii, podtrzymać i uaktywnić organizowane już tzw. wykłady otwarte oraz wprowadzić na
prośbę wielu Parafian niedzielne spotkania – na wzór duszpasterzy parafii św. Antoniego – pt. „kawa z księdzem”, rozumiane jako zalążek katechezy dla dorosłych.
▪▪ Od jutra powracamy do przyjętego w naszym kościele porządku Mszy św., tj.
w środy o godz. 7.00, a w pozostałe dni robocze o godz. 18.00. Również kancelaria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, podczas której dzieci
naszej szkoły przedstawią jasełka. Serdecznie zapraszam więc także rodziców
oraz babcie i dziadków, gdyż wysiłki dzieci połączymy z modlitwą, która uprzedzi Dzień Babci i Dzień Dziadka.
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo
kolędowe, które poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest tzw. kolektą kolędową i – podobnie jak w przyszłą niedzielę
– będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ilse Duda,
lat 81, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej
dać Panie...
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

