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Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Kochać, nie zabijać!
W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej Rodziny św.
Paweł Apostoł wymienia wiele cnót, ale podkreśla, że
najważniejsze jest, aby realizować je z miłością, „która
jest więzią doskonałości”. Dzisiaj chcemy, aby ta zasada wybrzmiała z całą mocą i aby odnosiła się ona do
wszystkich: do dzieci zdrowych i do niepełnosprawnych, do osób starszych i do chorych. Wszyscy oni
zawsze powinni mieć miejsce w naszych rodzinach.
Każde dziecko potrzebuje miłości. Dziecko poczęte,
choć rozwija się w łonie matki, nie jest własnością rodziców – jest powierzone ich trosce przez Boga. Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara.
Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania o kresie życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem życia
i śmierci jest tylko Bóg! Wszyscy jesteśmy powołani
do kochania i przyjmowania najsłabszych, a nie do
ich zabijania. Zarówno wierzący jak i niewierzący są
wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej
śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych,
a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci!
To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale
przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie

poczęcia. […] Dramatyczny paradoks współczesności polega
na tym, że wielu dzieciom, które
znajdują się dziś pod sercem
matki, nie jest dane przyjść na
świat. W majestacie polskiego
prawa są one zabijane przed narodzeniem. Obecnie pozwala na
to przepis ustawy umożliwiający
pozbawianie życia poczętych
dzieci w trzech przypadkach.
Jednym z nich jest podejrzenie
o nieuleczalną chorobę lub niepełnosprawność. […] Głęboko
niemoralne jest prawo, które
pozwala takich ludzi zabijać! […]

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
1 stycznia – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory z modlitwą o pokój
18.00 – w intencji Parafian oraz budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła
2 stycznia – wtorek — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – za † ojców Joachima Jarosch i Jerzego Cieślaka
3 stycznia – środa
7.00 – za † mamę Jadwigę Irmgardę Szołtysek w 1. rocznicę śmierci, † jej
męża Andrzeja oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
4 stycznia – czwartek
7.00 – za † Ernesta Kauf oraz dusze w czyśćcu cierpiące
5 stycznia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz Bożą opiekę dla rodziny
6 stycznia – sobota — UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz Bożą opiekę dla rodziny
17.30 – Nieszpory

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Stanisława
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz Bożą opiekę dla rodziny

7 stycznia – NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 – za † ojca Waltera w 19. rocznicę śmierci, † matkę Annę, † wujka Erharda, †† ciocie: Agnieszkę i Genowefę, †† dziadków oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Annę i Gerharda Woźnica, † ich syna Henryka,
†† rodziców Wiktorię i Ludwika Kura, †† Zofię i Agnieszkę Brauner
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.00 – nabożeństwo z koncertem kolęd
18.00 – za †† Ilsę i Heinricha Duda oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam jeszcze o godz. 16.30 na nabożeństwo z okazji kończącego się roku kalendarzowego.
▪▪ Jutro świętujemy Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
W naszej parafii będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca. Msze św. będą
sprawowane jak w każdą niedzielę.
▪▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już
otworzyli swoje domy i z wielką życzliwością przyjęli kolędę. Dla przypomnienia
podaję plan wizyt na najbliższe dni:
– we wtorek (2 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Katowicka (od początku);
– w środę (3 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żwirki (od początku), Wigury (od końca);
– w czwartek (4 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Góry Świętej Anny (od początku), Brzozowa;
– w piątek (5 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Kopernika (od końca), Plac 1 Maja.
▪▪ W sobotę 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św.
będą odprawiane tak, jak w każdą niedzielę.
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo
kolędowe, które poprowadzi Schola Dominikańska ze Strzelec Opolskich.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość
Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą niedzielę – na potrzeby seminarium duchownego i Kurii Diecezjalnej. „Bóg zapłać”.
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

