
Kochani Parafianie! Minęło 124 dni istnie-
nia naszej parafii. W tym czasie zdążyliśmy 
już nieco okrzepnąć i przyzwyczaić się do 
nowej struktury kościelnej, której funda-
mentem jest codzienna Msza św. W scala-
niu się naszej wspólnoty z pewnością pomo-
gła już wspaniała uroczystość poświęcenia 
kościoła, ale także nabożeństwa różańcowe 
w październiku, modlitwa za zmarłych w li-
stopadzie, Msze św. roratnie w Adwencie, 
potem święta Bożego Narodzenia (choć Pa-
sterki integrowały Parafian już wcześniej) 
i ostatnio  odwiedziny duszpasterskie, czyli 
tzw. kolęda. Świadomość stanowienia od-
rębnej parafii umacniają przyjmowane sa-
kramenty z chrztem św. na czele (było już 
ich 10) oraz prowadzone przygotowania do 
przyjęcia bierzmowania i Pierwszej Komu-
nii św. Jako parafia pożegnaliśmy już 7 pa-
rafian, których Pan Życia powołał do sie-
bie. Niewątpliwie bogactwem parafii są 
grupy modlitewne, formacyjne i liturgiczne, 
z których trzeba wspomnieć przynajmniej 
te funkcjonujące już niejako samodzielnie: 
4 Róże Różańcowe, Grupa Modlitwy Ojca 
Pio (ok. 40 osób), Dzieci Maryi (w liczbie 17) 
i Liturgiczna służba Ołtarza (18 ministran-
tów i lektorów). Niezwykle budującym jest 
zaangażowanie się wielu Parafian w prace 
gospodarcze. Chodzi zarówno o stałą tro-
skę o nasz kościół (z bezinteresowną służbą 
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kościelnego na czele), jak też wiele wiel-
kodusznie wykonanych prac specjali-
stycznych – wspomnę tylko o wywo-
zie kilkudziesięciu ton gruzu, o chodniku 
z kostki brukowej, czy eleganckich po-

ręczach przy podjeździe i drzwiach do ko-
ścioła. Wiele innych prac wykonano dzięki 
ofiarom życzliwych i hojnych Parafian. Na 
ich podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. 
Cała aktywność parafii – wymieniona 
wyżej zaledwie fragmentarycznie – po-
trzebuje znacznego i wielostronnego 
wsparcia i pomocy, które ma nieść obli-
gatoryjnie powoływana w każdej parafii 
Parafialna Rada Duszpasterska. Nadzieje 
związane z tym gremium, a także zada-
nia stojące przed jej członkami wylicza 
zarówno powszechne prawo kościelne, 
jak i uwzględniające wiele kwestii szcze-
gółowych prawo diecezjalne. Na łamach 
„Informatora” będziemy wracać do tego 
tematu, a dziś – ogłaszając wybory człon-
ków Parafialnej Rady Duszpasterskiej – 
przedstawię tylko najważniejsze zasady 
i harmonogram wyborów. Procedury te 
określa Statut Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej w Diecezji Opolskiej:
„Sposób wyboru członków Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej jest dwustopniowy:
a)  zgłaszanie kandydatów – każdy para-

fianin ma prawo zgłaszania kandyda-
tów, którymi mogą być katolicy auten-
tycznie religijni, zaangażowani w życie 
parafii oraz cieszący się w parafii do-
brą opinią. 

b)  wybory – spośród zgłoszonych kan-
dydatów sporządza się listę wyborczą 
z nazwiskami tych, którzy otrzymali naj-
więcej głosów przy zgłaszaniu (od 15 
do 30 osób). W wyznaczoną niedzielę 
lub do wyznaczonego dnia parafia-
nie głosują przez zaznaczenie na liście 
kandydatów jednego, dwóch lub trzech 
nazwisk. Do Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej wchodzą osoby, które otrzy-

mały najwięcej głosów. Przed głoso-
waniem listę kandydatów, opatrzoną 
pieczęcią, rozdaje się parafianom.

Wybory do Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej przeprowadza komisja wyborcza; 
komisji przewodniczy proboszcz.
Członkowie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej powinni być dobierani według kry-
teriów: reprezentatywności, kompeten-
cji oraz przydatności.
W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
wchodzą:
a) z wyboru proboszcza: przedstawiciele 

parafialnych zespołów duszpasterskich 
(przedstawiciele Caritas, duszpaster-
stwa rodzin, wspólnot i ruchów religij-
nych, przedstawiciele służby kościel-
nej itd.) oraz inni parafianie dobrani ze 
względu na ich zaangażowanie w para-
fii oraz kompetencje zawodowe;

b) z wyboru parafian: parafianie wybrani 
według powyższych zasad.

Parafianie wybrani przez proboszcza po-
winni stanowić 1/3 członków Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej”.

Ha r monog ra m
25/26 stycznia br. — ogłoszenie wyborów
1/2 lutego br. — zgłaszanie kandydatów
8/9 lutego br. — zgłaszanie kandydatów
10 lutego br. — posiedzenie komisji wy-

borczej
15/16 lutego br. — opublikowanie list wy-

borczych (II etap)
22/23 lutego br. — oddawanie głosów
1/2 marca br. – oddawanie głosów
3 marca br. — posiedzenie komisji wy-

borczej
9 marca br. — ogłoszenie składu Parafial-

nej Rady Duszpasterskiej.
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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

27 stycznia – poniedziałek — wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, 

teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł, †† z rodzin Musioł i Mandalka

28 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – † męża Swobodę w rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, †† z po-

krewieństwa oraz dusze czyśćcowe

29 stycznia – środa
 7.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok

30 stycznia – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 89. rocznicy urodzin

31 stycznia – piątek — wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Lalka z oka-
zji 85. rocznicy urodzin

1 lutego – sobota 
 8.00 – za † Janinę Chowaniak w 2. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa
 18.00 – za † żonę Marię Stasz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, teściów Ja-

dwigę i Floriana Skrobocz, 4 braci i 3 szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

2 lutego – Niedziela IV Zwykła — święto Ofiarowania Pańskiego
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek, 

† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† braci Zygfryda, Pawła i Ste-
fana, †† z pokrewieństwa

 10.30 – za †† Jadwigę, Franciszka i Urszulę Jarzyna
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców i dziadków Marię i Kazimierza Tylickich, Łucję i Karola  

Kauf, † Zygfryda Mrozek

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dzisiaj▪(26▪stycznia)▪o▪godz.▪17.30▪na▪nabożeństwo▪kolę-
dowe▪z▪udziałem▪Zespołu▪Folklorystycznego▪„Spod▪Buczyny”▪z▪Oleszki▪oraz▪chóru▪
parafialnego▪z▪Jasionej.

▪▪ W▪poniedziałek▪27▪stycznia▪po▪wieczornej▪Mszy▪św.▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Róż▪
Różańcowych▪z▪naszej▪parafii.▪

▪▪ We▪wtorek▪28▪stycznia▪br.▪Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪w▪Zdzieszowicach▪zapra-
sza▪na▪spotkanie,▪którego▪temat▪brzmi:▪„Rok▪2014▪–▪Rokiem▪Rodziny”.▪W▪progra-
mie▪spotkania▪m.in.:▪roczne▪sprawozdanie▪z▪działalności▪klubu;▪„Śląska▪rodzina▪
dawniej▪i▪dziś”▪–▪referuje▪Urszula▪Frania;▪plan▪pracy▪na▪2014▪rok;▪zebranie▪skła-
dek▪członkowskich.▪Spotkanie▪odbędzie▪się▪po▪wieczornej▪Mszy▪świętej▪w▪salce▪
św.▪Mikołaja▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪w▪Zdzieszowicach.

▪▪ Koło▪Mniejszości▪Niemieckiej▪w▪Zdzieszowicach▪zaprasza▪swoich▪członków▪28▪
stycznia▪br.▪o▪godz.▪10.00▪na▪spotkanie▪z▪okazji▪Dnia▪Babci▪i▪Dziadka,▪które▪odbę-
dzie▪się▪w▪sali▪spotkań▪przy▪ul.▪Akacjowej▪2.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪rodziców▪dzieci▪przygotowu-
jących▪się▪do▪Pierwszej▪Komunii▪św.▪Tematem▪będzie▪m.in.▪sprawa▪strojów▪ko-
munijnych▪oraz▪ustalenie▪szczegółowego▪harmonogramu▪celebracji▪liturgicznych▪
z▪wręczaniem▪m.in.▪różańców▪i▪modlitewników▪„Droga▪do▪nieba”.

▪▪ W▪sobotę▪o▪godz.▪9.00▪rozpoczną▪się▪comiesięczne▪odwiedziny▪chorych.
▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪święto▪Ofiarowania▪Pańskiego.▪Czcimy▪w▪tym▪dniu▪Jezusa▪

Chrystusa,▪który▪jest▪światłością▪świata▪i▪Jego▪Matkę▪Najśw.▪Maryję▪Pannę.▪Tra-
dycyjnie▪nazywa▪się▪to▪święto▪świętem▪Matki▪Bożej▪Gromnicznej.▪Podczas▪wszyst-
kich▪Mszy▪św.▪będzie▪błogosławieństwo▪świec.▪
W▪tym▪dniu▪przypada▪światowy▪Dzień▪życia▪Konsekrowanego.▪Przed▪kościołem▪
będzie▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪klasztory▪klauzurowe.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪die-
cezjalnych▪instytucji.▪

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Józefa▪Molędę,▪lat▪70,▪z▪ul.▪Akacjowej,▪śp.▪Romana▪Binka,▪lat▪60,▪z▪ul.▪Korfan-
tego▪oraz▪śp.▪Tadeusza▪Bieńkowskiego,▪lat▪62,▪z▪ul.▪Akacjowej.▪Wieczny odpoczy-
nek racz Im dać Panie...
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