
Kochani Parafianie! Dziękuję. To 
pierwsze i najważniejsze słowo, które chcę 
wypowiedzieć po zakończeniu odwiedzin 
kolędowych. Wyrażam szczerą wdzięcz-
ność za cierpliwe oczekiwanie i tak ser-
deczną gościnę oraz życzliwość, którą 
potwierdzały zarówno dobre słowa, jak 
i sposób przeżywania chwil wspólnej mo-
dlitwy i rozmowy. Bardzo dziękuję też za 
wszystkie uwagi, sugestie i propozycje ja-
kie przekazaliście na temat życia parafial-
nego i naszego kościoła. Wszystkie one 
świadczą o wielkiej trosce i poczuciu od-
powiedzialności za naszą nową wspólnotę 
parafialną. Próbując podnoszone kwestie 
usystematyzować,  można je podzielić na 
dwie grupy zagadnień: sprawy gospodar-
cze (związane głównie z wyposażeniem ko-
ścioła) oraz sugestie związane z funkcjo-
nowaniem parafii, a zwłaszcza dotyczące 
Mszy św. Pierwszą jednak refleksją, która 
była podnoszona niemal we wszystkich 
spośród prawie 570 odwiedzonych przeze 
mnie domów, była okazywana radość, że 
mamy nasz kościół. W sprawach gospo-
darczych najczęściej pytano o wyposaże-
nie kościoła. Zapewniam, że już w najbliż-
szym czasie w kościele pojawią się: stoliki 
z prasą katolicką, „Informatorem” i „An-
tonikiem”, kropielnice przy drzwiach ko-
ścioła, chrzcielnica, wyświetlacz numerów 
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pieśni, gabloty ogłoszeniowe, a w dalszej 
kolejności (może dopiero w przyszłym 
roku) nowe ławki i boczny ołtarz maryjny. 
Już niedługo zostaną przygotowane przy 
kościele toalety, a na plebanii kancelaria 
parafialna i sala spotkań. Wszystkie te ini-
cjatywy będą konsultowane z powołaną 
w ciągu miesiąca Parafialną Radą Duszpa-
sterską, która wspomoże działanie parafii. 
Ponieważ życie wspólnoty parafialnej 
koncentruje się na Eucharystii, dlatego 
w pierwszym rzędzie uwzględniona zo-
stanie zgłaszana propozycja wprowadze-
nia wieczornej Mszy św. niedzielnej. Sa-
tysfakcją napawa fakt, że bardzo często 
w rozmowach dostrzegano posługę mini-
strantów i od niedawna obecność w para-
fii Dzieci Maryi. Im oraz innym grupom pa-
rafialnym osobiście będę poświęcał coraz 
więcej uwagi. Z poczuciem odpowiedzial-
ności pragnę również z serca podziękować 
za złożone ofiary kolędowe, zarówno te 
złożone do skarbonek ministranckich, jak 
i w ramach niedzielnej kolekty na realiza-
cję wyżej wskazanych inwestycji.
Nie po raz pierwszy przekonałem się 
o tym, że kolędowe rozmowy są bar-
dzo potrzebne, bo Wam pomagają wiele 
spraw przekazać proboszczowi, a mnie 
służą jako wyjątkowa inspiracja do coraz 
owocniejszej posługi duszpasterskiej.

List pasterski Biskupa Opolskiego  
z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy  

o Jedność Chrześcijan w roku 2014
Fragmenty

Drodzy Diecezjanie! Także w tym roku z okazji Ty-
godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zwracam 
się do Was z wezwaniem do modlitwy w intencji 
jedności wszystkich wyznawców Chrystusa żyją-
cych w różnych Kościołach i wspólnotach kościel-
nych. Kilkoma krótkimi refleksjami pragnę tę in-
tencję zaktualizować.
Tegoroczne teksty do nabożeństw w Tygodniu 
Modlitw, przygotowane przez watykańską Radę 
ds. Jedności Chrześcijan i Światową Radę Kościo-
łów, mają swoje źródło w doświadczeniu chrze-
ścijan z Kanady. To dziś drugie co do wielkości 
państwo w świecie, liczy wprawdzie tylko 34 mln 
mieszkańców, ale etnicznie, religijnie i wyzna-
niowo jest bardzo zróżnicowane. (…) Hasło, które 
chrześcijanie z Kanady zaproponowali chrześci-
janom w całym świecie na tegoroczny Tydzień 
Modlitw jest zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. 
Pawła do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzie-
lony?” Świętego Pawła niepokoiły spory, uprze-
dzenia i podziały w korynckiej gminie uczniów 
Chrystusa. Dlatego prowokacyjnie pyta: „Czyż 
Chrystus jest podzielony?” W tym pytaniu mo-
żemy dostrzec wezwanie do spojrzenia na sie-
bie i nasze kościelne wspólnoty. Dla św. Pawła 
czymś oczywistym było, że jak Chrystus jest 
jeden, tak też Jego Mistyczne Ciało, którym  
jest Kościół, nie może być podzielone.
Wiara w Chrystusa jest podstawą wewnętrznej 
duchowej integralności chrześcijanina, jak i jed-
ności każdej wspólnoty kościelnej – począwszy 
od rodziny jako Kościoła domowego. Jeśli rze-
czywiście żyjemy przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie, to nie możemy nigdy zapominać, 
kim On dla nas jest i co dla nas uczynił. W Credo 
wyznajemy: „On to dla nas ludzi i naszego zbawie-

nia przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. 
Św. Jan w Prologu swojej Ewangelii 
uzupełnia prawdę o Chrystusie jako 
Odwiecznym Słowie prawdą o wie-
rzących: „Wszystkim tym, którzy je 
przyjęli dało moc, by stali się dziećmi 
Bożymi” (J 1,12). Nie możemy rów-
nież zapominać o Jego obecności 
w naszych bliźnich. „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnie żeście 
uczynili” (Mt 25,40). Ze względu na 
Chrystusa nie możemy żyć samot-
nie i dla siebie, nie możemy izolo-
wać się od innych lub też tylko uda-
wać, że tworzymy jedność Kościoła 
domowego czy parafialnego. Życie 
w Chrystusie to umiejętność otwie-
rania się na innych, przyjmowania 
ich obecności jako daru, który ubo-
gaca. Sami też dla innych winniśmy 
być takim darem. Wzajemna wy-
miana darów jednoczy i duchowo 
ubogaca nas i nasze chrześcijańskie 
wspólnoty. (…) 
Niech święta sprawa jedności bę-
dzie Wam w tych dniach szczegól-
nie bliska, a na trud zaangażowa-
nej i gorliwej modlitwy z serca Wam 
błogosławię.

Bp Andrzej Czaja



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

19 stycznia – Niedziela II Zwykła
 8.00 – za † Piotra Przygockiego w 16. rocznicę śmierci, † ojca Bernarda, 

†† babcie z obydwu stron, oraz † Wacława Dobrowolskiego
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hildegardy i Wernera 
Zermann z okazji 50. rocznicy ślubu

 17.30 – nabożeństwo kolędowe

20 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † Johannę Grochla, † Johanna Knopp i †† z pokrewieństwa
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Alfonsa Kwo-
czałę w 85. rocznicę urodzin, Reni Barton w 45. rocznicę urodzin, 
Marka Malkusza w 35. rocznicę urodzin i Adama Kwoczałę w 25. 
rocznicę urodzin (o. Paschalis i o. Piotr)

21 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Wandy Kabel-
skiej z okazji 90. rocznicy urodzin

22 stycznia – środa
 7.00 – za † Wilibalda Bota w 5. rocznicę śmierci, † żonę Marię, †† rodziców 

z obu stron

23 stycznia – czwartek
 18.00 – za † ojca Józefa i † matkę Hildegardę

24 stycznia – piątek — wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek, †† teściów Teresę i Alojzego 

Lepich oraz †† z pokrewieństwa
 19.30 – Msza św. dla młodzieży – w intencji Parafian

25 stycznia – sobota — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 18.00 – za †† Martę Jakubowską w 2. rocznicę śmierci i męża Kazimierza, †† 

rodziców Świergot i Jakubowskich oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dzisiaj▪(19▪stycznia)▪o▪godz.▪17.30▪na▪nabożeństwo▪kolę-
dowe,▪które▪w▪naszym▪kościele▪poprowadzą:▪zespół▪muzyczny,▪dzieci▪z▪Przed-
szkola▪„Ochronka”,▪Chór▪Publicznego▪Gimnazjum▪oraz▪uczniów▪z▪koła▪gitarowego▪
Publicznych▪Szkół▪Podstawowych▪nr▪1▪i▪nr▪3▪w▪Zdzieszowicach.

▪▪ Trwa▪rozpoczęty▪w▪dniu▪wczorajszym▪(18▪stycznia)▪Tydzień▪Powszechnej▪Modli-
twy▪o▪Jedność▪Chrześcijan.▪W▪diecezji▪opolskiej▪z▪tej▪okazji▪przygotowano▪cały▪
szereg▪nabożeństw▪i▪spotkań▪poświęconych▪sprawie▪jedności▪chrześcijan.▪Wszy-
scy▪jesteśmy▪zaproszeni▪do▪intensywniejszej▪modlitwy▪w▪tej▪intencji.

▪▪ W▪poniedziałek▪20▪stycznia▪o▪godz.▪17.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Grupy▪Modli-
twy▪Ojca▪Pio.▪

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną,▪zaś▪o▪godz.▪19.00▪–▪na▪
spotkanie▪młodzieży▪z▪klas▪trzecich▪gimnazjalnych▪przygotowującej▪się▪do▪bierz-
mowania.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪w▪naszym▪kościele▪będziemy▪gościć▪Zespół▪Folklorystyczny▪
„Spod▪Buczyny”▪z▪Oleszki▪oraz▪chór▪parafialny▪z▪parafii▪Jasiona.▪Serdecznie▪za-
praszam▪na▪nabożeństwo▪i▪ich▪występ▪o▪godz.▪17.30.▪Cieszymy▪się,▪że▪możemy▪
przez▪radosne▪kolędy▪oddawać▪cześć▪i▪chwałę▪Bogu,▪który▪w▪Betlejem▪narodził▪
się▪dla▪naszego▪zbawienia.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii▪–▪można▪ją▪też▪
traktować▪jako▪tzw.▪kolektę▪kolędową;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪rów-
nież▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪
Sylwię▪Kuczyńską,▪lat▪51,▪zam.▪ul.▪Piastów▪oraz▪śp.▪Władysława▪Mazgaja,▪lat▪59,▪
zam.▪ul.▪Górna.▪Wieczny odpoczynek racz Im 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

26 stycznia – Niedziela III Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Jana 
z okazji 58. rocznicy ślubu i Bożą opiekę dla całej rodziny

 10.30 – za † matkę Józefę Nawój, † Stanisława Gadacz, † Henryka Gola oraz 
†† z pokrewieństwa

 17.30 – nabożeństwo kolędowe


