na myśli słabo sytuowanych materialnie
i bezdomnych, a także samotnych, odrzuconych i zmarginalizowanych, poniżonych,
pozbawionych godności, prześladowanych,
uciśnionych i zastraszanych. Trzeba, abyśmy otworzyli oczy na ich potrzeby i przyszli im z pomocą, czyniąc to bezinteresownie, z wrażliwości serca, w sposób czysty
– z miłości do Boga i darząc ich miłością. […]
Nie mam tu na myśli jedynie pomocy materialnej dla nich, która także jest ważna,
ale nawiązanie z nimi personalnych relacji.
Chodzi o podjęcie dialogu, o spotkanie, o to,
by spojrzeć w oczy ubogiemu, usiąść z nim
do rozmowy, posłuchać bez oceniania, pobyć razem i zaprosić do siebie, do swego
domu. Zadanie nie jest aż tak trudne jak się
nam może wydawać. Trzeba tylko wyjść ze
swojej strefy komfortu i zdobyć się na odwagę, pokonując naturalny opór, lęk, obawy, przezwyciężając różne konwenanse.
Przynagleniem do podjęcia zadania niech
będą dla nas jednoznaczne słowa Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. […] Niech nas mobilizują do
tego słowa apelu papieża Franciszka: „Nie
przegapmy tej okazji do bycia łaskawymi.
Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte
ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia
wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia
nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi”.

2. Spotkaj się z ubogim i zaproś go do
domu

Siostro i Bracie, właśnie tego możesz dziś
dokonać. Nawet zaraz po Mszy św., w drodze do domu możesz podejść do ubogiego, do mniej zamożnej osoby, do czło-

wieka, o którym wiesz, że jest lekceważony
w twoim środowisku życia, możesz podejść
do mieszkania osoby samotnej czy opuszczonej i zaprosić do stołu w Waszym domu,
albo podejść i porozmawiać z taką osobą
w jej domu. Możecie to uczynić razem, rodzinnie, z dziećmi. Naprawdę nie trzeba
wiele, by w prosty sposób doświadczyć
Bożego świata. W Opolu chcemy się dziś
spotkać z ubogimi przy jednym wielkim
stole. […] Do wszystkich Diecezjan, Pasterzy i Wiernych zwracam się z wielką prośbą,
aby w Drugą Niedzielę Adwentu zaprosić
ubogiego, względnie ubogich do swojego
domu, na obiad czy kolację. Zgromadzeni
razem przy stole będziecie mogli nawiązać
osobowe relacje i przeżyć bliskość Tego,
na którego w Adwencie czekamy, a który
stale do nas przychodzi, szczególnie w człowieku ubogim. W spotkaniu z ubogim doświadczycie Bożej dobroci i miłości. Będzie
też możliwość zaproszenia Waszego gościa
do stołu w czasie Świąt Bożego Narodzenia, umówienia się z nim na wspólne kolędowanie, do czego bardzo Was zachęcam.
Bardzo proszę o zaangażowanie się w realizację tego ewangelizacyjnego dzieła w parafii duszpasterzy, osoby konsekrowane,
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialny
Zespół Caritas, poszczególne wspólnoty
i grupy. W sposób szczególny zwracam
się do Was, Droga Młodzieży. […] Już dziś
zwracam się też do wszystkich Diecezjan
z prośbą, aby do wigilijnego stołu zaprosić także te osoby, które z różnych powodów nie pojadą na święta do domu. Mam
na myśli zwłaszcza obcokrajowców, którzy
u nas studiują i pracują. […]Niech w realizacji prostoty i radykalizmu Ewangelii Chrystusowej wspiera nas stale Boży Duch.
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LIST BISKUPA OPOLSKIEGO NA
II ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Zawsze stawiam sobie
Pana pr zed ocz y ( Ps 16,8)
U końca roku kościelnego liturgia słowa Bożego zapowiada dzień powtórnego przyj
ścia Chrystusa. […] Dlatego trzeba czuwać
i modlić się w każdym czasie – przypomina
Kościół w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią. Cenna podpowiedź jest też zawarta
w prostym wyznaniu Psalmisty: „Zawsze
stawiam sobie Pana przed oczy” (Ps 16,8).
To rzecz bardzo ważna! Widzieć oczyma
wiary Jezusa stale obecnego w świątyni
i ciągle przychodzącego do nas w mocy Bożego Ducha, obecnego w sprawowanych
sakramentach, w zwiastowanym słowie
Bożym, ale także przychodzącego w drugim człowieku, zwłaszcza cierpiącym i ubogim. Na tę Jego obecność i przychodzenie
trzeba się ciągle otwierać, by doświadczać
Jego bliskości i miłości, aby Nim się radować i Nim żyć. Stale przypomina nam o tym
papież Franciszek, a ustanowiony przez
niego przed dwoma laty na zakończenie
Roku Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich
wzywa nas i zaprasza do tego.

1. Papieskie orędzie: Biedak zawołał, a Pan
go usłyszał
W orędziu na II Światowy Dzień Ubogich,
który dziś przeżywamy pod hasłem Biedak
zawołał, a Pan go usłyszał (Ps 34,7), papież
na nowo uświadamia nam wielką odpowiedzialność przed Bogiem nie tylko za los
ubogich, ale i za to, jak się do nich odnosimy i jak ich traktujemy. Zwraca nam przy
tym uwagę na wielki potencjał duchowy
spotkań z ubogimi, zbawczą wartość wchodzenia z nimi w relacje. Daje nam do zrozumienia, że w spotkaniu z nimi otwiera się
przed nami wielka szansa i możliwość doświadczenia i przeżycia Boga, który nimi nie
gardzi, słucha ich wołania i wspiera. Dlatego ubodzy są świadomi tego, że w Bogu
mają swego Zbawiciela i w ten sposób „nas
ewangelizują, pomagając nam odkrywać
każdego dnia piękno Ewangelii”.
Papież przypomina, że każdy chrześcijanin
i każda wspólnota są wezwani, by być ubogim narzędziami Boskiej Opatrzności. Ma

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
18 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Sobala z okazji
urodzin, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Alfreda
i Klarę Pszczoła
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża i ojca Wiesława Dubija, † Artura, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19 listopada – poniedziałek
18.00 – za † męża i ojca Pawła Musioł w 9. rocznicę śmierci, † syna Damiana oraz †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa
20 listopada – wtorek — wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
18.00 – za † wujka Alojzego Kampa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
21 listopada – środa — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
7.00 – za † Marię Pixa w 1. rocznicę śmierci
22 listopada – czwartek — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
18.00 – za †† rodziców i dziadków Józefę i Tadeusza oraz z pokrewieństwa
z obu stron
23 listopada – piątek
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Paterok, †† dziadków, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
24 listopada – sobota — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
13.00 – chrzest: Maja Zuzanna Skóra
18.00 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 4. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin
Kupczyk i Kąpała
25 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 Zygfryda z okazji
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek

17.30 – Nieszpory
18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do grona ministrantów.
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ W sobotę 24 listopada odbędzie się II Dekanalny Dzień Skupienia Parafialnych
Zespołów Caritas, który rozpocznie Msza św. o godz. 10.00 sprawowana w kościółku przy Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach. Organizujący to spotkanie zespół Caritas z parafii św. Antoniego zaplanował ponadto m.in.: spotkanie przy kawie (w domu katechetycznym), modlitwę Anioł Pański, konferencję oraz okazję
do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń o formach zaangażowania. Dzień skupienia zakończy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
▪▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie
nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja zatytułowana:
„Jakie święta obchodził Pan Jezus?”.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na Mszę św. w rycie trydenckim, którą 25 listopada (niedziela) o godz. 13.00 w Opolu będzie sprawował
ks. Mariusz Drygier. Równocześnie władze KIK-u informują o planowanym na 12
grudnia (godz. 15.30) w klasztorze na Górze Świętej Anny adwentowym dniu skupienia – prowadzącym będzie o. Zachariasz OFM.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.
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

