▪▪ W przyszłą niedzielę przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2017. Serdecznie
zapraszam w tym dniu o godz. 16.30 na nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy
przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym
oraz dziękczynne Te Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana
Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
▪▪ Wzorem minionych lat, w dniach od 27 do 29 grudnia br. na terenie naszej parafii
będą kolędować grupy dzieci i młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach pod opieką państwa
Kleniewskich. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony m.in. na cele misyjne.
▪▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz
darczyńcom i organizatorom choinek.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie jutro, tj. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana na Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, zaś w święto
św. Szczepana – na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać”.
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Wielka Miłość Boga, która w noc betlejemską objawiła się na ziemi, prowadzi nasze
serca do Jezusa, tak jak prowadziła serca
Maryi, Józefa, pasterzy, mędrców…
Kochanym Parafianom i drogim Gościom
życzę odkrycia, dostrzeżenia i doświadczenia tej Miłości…

BISKUP OPOLSKI

Komunikat Biskupa Opolskiego
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia
Jezus Chrystus poprzez przyjście na świat w ludzkiej naturze utożsamia się
z każdym człowiekiem, naszymi bliźnimi i poucza by w nich rozpoznawać
swą obecność. W wymiarze diecezjalnym jedną z licznych odpowiedzi na
słowa Jezusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” są prowadzone od 24 lat dzieła Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. To szczególna misja miłosierdzia wyrażającą się na co
dzień w ratowaniu życia poczętych dzieci, pomocy opuszczonym dzieciom
i samotnym matkom, wsparcie udzielane ludziom poranionym, pogubionym i poszukującym sensu życia. W tym roku w naszej diecezji Dom Matki
i Dziecka otoczył bezpośrednią opieką 78 matek i dzieci. Swoje szczęśliwe
miejsce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu
21 dzieci, a Diecezjalna Poradnia Rodzinna udzieliła ponad 2000 porad.
Dziś w wigilię Bożego Narodzenia jest szczególna okazja by Panu Bogu podziękować za to wielkie dzieło. Obejmuję modlitwą wszystkich, którzy
doświadczyli wsparcia ze strony Fundacji, ale też dziękuję oddanym pracownikom, wolontariuszom i ludziom ofiarującym dar serca. Podobnie jak
w latach ubiegłych, na Fundusz Ochrony Życia przeznaczone zostaną ofiary
zebrane podczas tegorocznej Pasterki. Wszystkim z serca błogosławię!
† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

24 grudnia 2017 r.

Lorenzo Lotto, Narodzenie , 1523 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
24 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU — Wigilia Narodzenia Pańskiego
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Wancke
22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian i Gości
25 grudnia – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Veronica Chudzicka, Krzysztof Blaucik
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Łucję z okazji 100. rocznicy ziemskich urodzin i † jej męża Karola Przybyła, † siostrę Elfrydę, †† szwagrów Helmuta i Waltra oraz
†† dziadków Wolff
26 grudnia – wtorek — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Tomasza z okazji 10. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eugeniusza z okazji
50. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Sarah Marie Jarosch
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stafanii i Stanisława
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
27 grudnia – środa — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
7.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień,
†† dziadków z obu stron, † Bernarda Schlensag oraz †† Ingę i Stefana
Piechaczek
28 grudnia – czwartek — święto świętych Młodzianków, męczenników
8.00 – w intencji dzieci naszej parafii

29 grudnia – piątek — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za † męża Andrzeja Kowalczyka, †† rodziców Marię i Jerzego Janoszek, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda oraz †† z pokrewieństwa
30 grudnia – sobota — szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
8.00 – za † Krystynę Skrzypiec w 1. rocznicę śmierci oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla jej syna Gerarda
18.00 – za †† rodziców Rudolfa i Edeltraudę Paisdzior oraz †† dziadków
z obu stron
31 grudnia – NIEDZIELA — ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8.00 – za † mamę i babcię Halinę Bohdan w 2. rocznicę śmierci, †† dziadków
Helenę i Kazimierza oraz Karolinę i Wiktora i †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Różę Marię Jacheć w rocznicę ziemskich urodzin
		– modlitwa za roczne dziecko: Bianca Hauk
16.30 – nabożeństwo na zakończenie roku
17.00 – Msza św. w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejsza IV Niedziela Adwentu jest jednocześnie wigilią Bożego Narodzenia, dlatego serdecznie zapraszam na Pasterkę o godz. 22.00, którą poprzedzi słowno-muzyczne wprowadzenie. W uroczystość Bożego Narodzenia oraz w tzw. drugi
dzień świąt Msze św. będą sprawowane jak w niedziele.
▪▪ Od środy w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe (zgodnie z prawem diecezjalnym, podczas kolędy nie składa się ofiar pieniężnych). Dla przypomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:
– w środę (27 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Wolności (od początku);
– w czwartek (28 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste (od końca);
– w piątek (29 grudnia), od godz. 10.00 – ulice: Piaskowa (od początku), Pionierów – numery parzyste (od końca);
– w sobotę (30 grudnia), od godz. 10.00 – ulice: Rozwadzka, Żyrowska (od początku), Polna, Kwiatowa, Graniczna (od końca).
▪▪ W czwartek – we wspomnienie Świętych Młodzianków – serdecznie zapraszam
rodziców z dziećmi na Mszę św. o godz. 8.00 z błogosławieństwem dzieci.
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

