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Uroczystość Ofiarowania Pańskiego kieruje na-
sze myśli i serce do Świątyni Jerozolimskiej. 
[…] Maryja i Józef, przynosząc do Świątyni Je-
zusa, odsłaniają przed ludzkością największy 
DAR, jaki Bóg ofiarował człowiekowi – swojego 
Syna. „W Nim Bóg pojednał z sobą świat, nie 
poczytując ludziom ich grzechów”. W Jezusie 
dokonuje się tajemnicza wymiana miłości. Ten, 
który według słów proroctwa Symeona, „prze-
znaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą” wyzwala człowieka z panowania śmierci 

i na powrót otwiera zamkniętą przez 
grzech nieposłuszeństwa bramę życia 
wiecznego.
Swoje szczególne miejsce w scenie 
Ofiarowania Pańskiego zajmują sta-
rzec Symeon i prorokini Anna. Za 
sprawą Ducha Świętego rozpoznają 
oni w małym Dziecięciu Zbawiciela 
świata i niejako w imieniu całej ludz-
kości przyjmują Go z radością. Wierna 
obecność w Świątyni i trwanie na mo-
dlitwie w oczekiwaniu na spełnienie 

Bożej obietnicy, doprowadza ich do rado-
snego spotkania z Jezusem. Taka postawa 
staje się dla nas ponownym zaproszeniem 
do wytrwałej modlitwy oraz zawierzenia 
Bogu całego swojego życia.
Święty Jan Paweł II ustanowił święto Ofia-
rowania Pańskiego Światowym Dniem Ży-
cia Konsekrowanego. To właśnie osoby 
konsekrowane: kapłani, siostry i bracia za-
konni, dziewice, wdowy i pustelnicy przy-
chodzą dziś do świątyni na wzór Maryi i Jó-
zefa, by ponowić swoje ofiarowanie Bogu 
i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, 
że w tajemnicy konsekracji Bogu stają się 
„żywym znakiem dóbr przyszłego zmar-
twychwstania”. Dziś, gdy dziękujemy Bogu 
za dar życia konsekrowanego pragniemy 
podkreślić trzy bardzo ważne jego ele-
menty, które są dla nas drogowskazem na 
drodze wiary: miłość, wierność i jedność.
Miłość
Życie zakonne zrodziło się z miłości Bożej 
i do miłości zostało powołane. Jego miej-
sce w Kościele i świecie dobrze odczytała 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, karmeli-
tanka bosa, która po długich poszukiwa-
niach sensu swojego powołania, zawołała: 
w sercu Kościoła, mej matki będę miłością.
Być miłością w sercu Kościoła to uobecniać 
Bożą miłość pośród dzisiejszego świata. 
[…] W dzisiejszym świecie, gdy znaki Bożej 
obecności coraz bardziej są zamazywane, 
gdy słyszymy, że wiara to sprawa pry-
watna, gdy jesteśmy świadkami szerzącej 
się tzw. „kultury tymczasowości”, osoby 
konsekrowane świadectwem swego rado-
snego życia mają pokazywać, że w Chry-
stusie można odnaleźć miłość prawdziwą, 
wierną, cierpliwą i wytrwałą; miłość, która 
nie kończy się przy pierwszym zderzeniu 
z przeciwnościami. […]

W Polsce żyje i pracuje 
18 tys. sióstr zakonnych, 
prawie 12 tys. zakonni-
ków, 1330 mniszek oraz 
ponad 1000 konsekro-
wanych świeckich dzie-
wic, wdów i wdowców. 
Od 2006 r. siostrom 
z zakonów kontempla-
cyjnych pomaga Sto-
warzyszenia Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie.

Wierność
Fundamentem postawy wierności jest 
osobowa więź z Bogiem, która rodzi wier-
ność wobec drugiego człowieka i własnego 
powołania. […] W dzisiejszym świecie 
przeżywamy ogromny kryzys wierno-
ści. Doświadczamy trudności w realizacji 
zobowiązań płynących z sakramentu mał-
żeństwa, kapłaństwa, czy ślubowanych rad 
ewangelicznych. Osoby konsekrowane od 
samego początku przyjmują za styl swo-
jego życia naśladowanie wiernej miłości 
Chrystusa. Wierność wobec Jego słowa ro-
dzi postawę wierności i służby wobec każ-
dego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej 
opuszczonego i wyrzuconego na margines 
życia społecznego. […]
Jedność
Wierna miłość staje się matką i szkołą jed-
ności. […] Wyzwaniem naszych czasów 
jest dla Kościoła doświadczenie podzia-
łów: małżeńskich, rodzinnych, społecznych 
i narodowych. Konsekwencją tego stanu 
rzeczy jest brak zaufania w relacjach mię-
dzyludzkich, dystans i lęk przed trwałymi 
decyzjami i zobowiązaniami. Na tym tle 
powołanie do życia konsekrowanego jawi 
się jako zaproszenie do budowania nowej 
cywilizacji jedności, opartej na wzajem-
nej miłości, której podstawą winny stać się 
słowa z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa – 
aby byli jedno. W ten sposób ukazuje ono 
ludziom zarówno piękno braterskiej komu-
nii, jak i konkretne drogi do niej. […] 
Dziękując Bogu za dar obecności osób kon-
sekrowanych, prośmy, by Dobry Bóg na-
pełnił ich serca pewnością, że zostały wy-
brane, aby kochać, wielbić Boga i służyć 
ludziom. Niech pozwoli im zaznać Swo-
jej przyjaźni, napełni je radością i pomaga 
przezwyciężać chwile trudności […].
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

4 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † syna Henryka Miedza w 2. rocznicę śmierci, † męża Szymona, 

†† rodziców i teściów, †† dwóch braci oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Franciszkański Za-

kon Świeckich
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † mamę Emilię Pabisz w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Franciszka, 

†† teściów Janinę i Stanisława Wantuch, †† trzech szwagrów: Józefa, 
Tadeusza i Jana oraz †† z pokrewieństwa

5 lutego – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców: Agnieszkę i Józefa Wacławczyk oraz Klarę i Walen-

tego Krzyża, †† szwagrów Joachima i Wiktora, †† z pokrewieństwa 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 lutego – wtorek
 18.00 – za † Bertę Szydło w 3. rocznicę śmierci, † jej męża Eryka oraz 

†† z pokrewieństwa

7 lutego – środa
 7.00 – za † Aleksandrę Delijewską z okazji 50. rocznicy ziemskich urodzin

8 lutego – czwartek
 18.00 – za †† rodziców: Marię i Stanisława Kajda oraz Franciszkę i Antoniego 

Wieczorek, †† z pokrewieństwa

9 lutego – piątek
 18.00 – za † Manfreda Strokę w 10. rocznicę śmierci oraz†† z rodziny

10 lutego – sobota
 18.00 – za † mamę Irenę Ociepa w 1. rocznicę śmierci

11 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † żonę Władysławę w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Je-

rzego, † brata Gerarda oraz †† z rodziny
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Antoniego z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie mo-
dlitewno-formacyjne, które rozpocznie się o godz. 15.00 w naszym kościele – od-
mówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, będzie kontynuowane w sali parafial-
nej, a zakończy się Nieszporami niedzielnymi.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zawiadamia, że 5 lutego (poniedziałek) o godz. 16.00 
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się zebranie, któ-
rego tematem będzie złożenie rocznego sprawozdania i przyjęcie wniosków i pro-
pozycji na rok 2018.

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Zdzieszowicach zapraszają do udziału w bezpłatnych konsutacjach dotyczących 
obsługi telefonu komórkowego, tabletu i komputera. Spotkanie organizacyjne od-
będzie się w siedzibie DDP „Stokrotka” w środę (7 lutego).

 ▪ 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. Natomiast o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trze-
cich gimnazjalnych.

 ▪ W piątek (9 lutego) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby kurii diecezjalnej i seminarium 
duchownego w Opolu, zaś w przyszłą niedzielę – na inwestycje parafialne. Przy 
tej okazji serdecznie dziękuję za pomoc przy demontażu szopki bożonarodzeniow-
wej, a w sposób szczególny wyrażam wdzięczność p. Teresie, która przeszła na 
zasłużoną emeryturę, za pięcioletnią służbę dla naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Włady-
sława Wolfganga Ławnika, lat 58, zam. dawniej przy Placu 1 Maja (pogrzeb odbył 
się w czwartek) oraz śp. Elżbietę Wolke, lat 81, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w so-
botę). 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; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego

 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


