▪▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz adwentowy. Przy wejściu do kościoła będzie można nabyć świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, a ponadto wieńce adwentowe, kalendarze i słodycze. Przy okazji informuję, że Parafialny Zespół Caritas
z taką samą propozycją wystąpi podczas fesytynu osiedlowego (10 grudnia br.).
▪▪ Wzorem minionych lat młodzież naszej parafii proponuje zgłaszanie rodzin, które
chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia w swoich domach „św. Mikołaja”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem – zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę do puszek
na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na
seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać” za ofiary.

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Towarzyszyć jej będzie motto: „Ducha nie gaście!”. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież
katolicką wraz z przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego, Biskup
Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.
▪▪ Caritas Diecezji Opolskiej rozpoczął przygotowania do
24. edycji Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom. W bieżącym roku, po raz czwarty pieniądze z tego Dzieła przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci, które zorganizują Parafialne Zespoły
Caritas (w mijającym roku z tych funduszy również nasza parafia otrzymała dofinansowanie na „Wakacje po
Bożemu”). Nabywając świece Wigilijnego Dzieła wierni
składają ofiary w wysokości 12 zł za dużą i 5 zł za małą.
▪▪ W dniach 15–17 grudnia 2017 r. odbędą się w kościele
seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu adwentowe rekolekcje dla małżonków pod hasłem „Mocni Duchem”. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie
– o 18.00, a niedzielne – o 10.00. Tegoroczną edycję rekolekcji z cyklu „Remont małżeński” poprowadzi Michał
Frąckowicz, rekolekcjonista z Centrum Mocni w Duchu
w Łodzi prowadzonego przez oo. Jezuitów, prywatnie
mąż, ojciec dwójki dzieci, nauczyciel i wychowawca.

R. IV: 2017, nr 47 (215)
Przeżywana dzisiaj uroczystość Jezusa Chrustusa,
Króla Wszechświata, przypomina nam znaną
prawdę, którą wyraźnie objawia Pismo Święte.
Już w zapowiedzi przyjścia Jezusa na świat jest On
nazywany «królem», tj. dziedzicem tronu Dawida.
Później, w czasie życia publicznego Jezus zapoczątkował nowe Królestwo, które «nie jest z tego
świata», i na koniec urzeczywistnił je w pełni swoją
śmiercią i zmartwychwstaniem. Gdy po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, powiedział:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi»:
źródłem tej władzy jest miłość. Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich
czasów, aby każdy, kto wierzy w Słowo Wcielone,
«nie zginął, ale miał życie wieczne».
Ciekawych inspiracji o kulcie Chrystusa Króla dostarcza zawsze liturgia i sztuka. Najpopularniejszym przedstawieniem we wczesnochrześcijańskiej
sztuce jest właśnie ukazanie Chrystusa jako władcy
– Pantokratora – w pozycji siedzącej lub stojącej
z uniesioną prawą ręką (gest błogosławieństwa)
i ze zwojem pisma w lewej dłoni. Okres romański wytworzył odrębny układ tronującego Zbawiciela. Często ukazywano Chrystusa w towarzystwie
słońca i księżyca, z zastępami aniołów czy między
Ewangelistami. Pasyjny nurt w sztuce wytworzony
w średniowieczu ukazywał Chrystusa jako triumfatora nad śmiercią przez krzyż. Sztuka gotycka ukazuje kolejny aspekt władzy królewskiej – król jako
władca i sędzia. Wiek XIX połączył kult Chrystusa
Króla z rozwijającym się nabożeństwem do Serca
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R. v. der Weyden, Sąd ostateczny, ok. 1450.

Pana Jezusa. W wieku XX zaczęto
także czcić Chrystusa jako Króla
Miłosierdzia – objawienie przez
s. Faustynę: „Mów światu, że jestem Królem Miłosierdzia. Zanim
przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia,
daję ludziom czas miłosierdzia”

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
26 listopada – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Jerzego
z okazji 45. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin
Kupczyk i Kąpała
17.30 – Nieszpory
18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kolejarzy z obu zdzieszowickich parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy
27 listopada – poniedziałek
18.00 – za † Franciszka Korzekwa w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
28 listopada – wtorek
18.00 – za † siostrę Krystynę w 4. rocznicę śmierci
29 listopada – środa
7.00 – za † żonę i mamę Jadwigę Chodurską w 30. dzień po śmierci
30 listopada – czwartek — święto św. Andrzeja, apostoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Erwina
z okazji urodzin i o opiekę Bożą dla córek Ani i Agnieszki
1 grudnia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin Kauf i Pelka
2 grudnia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Marię Smolińską, † jej męża Andrzeja i † syna Ryszarda oraz
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – za † Andrzeja Kowalczyka [ofiarowana od cioci Małgosi]
3 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za †† rodziców Helenę i Zygmunta Karwowskich, † brata Feliksa oraz
†† z rodziny

10.30 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego, †† rodziców z obu stron, † siostrę
Annę, † brata Pawła i † szwagra Jerzego oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory (zostaną także poświęcone wieńce adwentowe)
18.00 – za †† rodziców Józefa i Małgorzatę Dronia, † brata Henryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisaj zapraszam jeszcze na Nieszpory z odmówieniem Aktu poświęcenia Chrystusowi Królowi, za co – pod zwykłymi warunkami – można zyskać odpust zupełny.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Pierwsza część spotkania odbędzie się w sali parafialnej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na zebranie, które odbędzie się we wtorek (28 listopada) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego. KIK informuje również, że Adwentowy Dzień Skupienia
dla tej wspólnoty odbędzie się na Górze Świętej Anny w dniu 11 grudnia o godz.
15.30. Prowadzącym skupienie będzie o. Zachariasz OFM.
▪▪ W środę o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie formacyjne dla wszystkich marianek (także kandydatek).
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz.
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy
litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę o godz. 7.30
zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę 2 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. Przy okazji informuję, że przed świętami pragnę odwiedzić chorych jeszcze
raz w sobotę 23 grudnia od godz. 9.00.
▪▪ S. M. Gizela ABMV organizuje wyjazd na czuwanie modlitwne na Jasną Górę dla
członków Róż Żywego Różańca i kół misyjnych, które odbędzie się w dniach 2–3
grudnia br. Wyjazd w sobotę (2 grudnia) o godz. 12.00 spod klasztoru Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach. Zapisy w klasztorze. Koszt 30 zł.
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

