
R. V: 2018, nr 50 (270) 23 grudnia 2018 r.

Te znane, uwiecznione w litur-
gicznym hymnie, słowa śpiewu 
anielskiego, które wprowadzają 
nas w klimat Bożego Narodzenia, 
wydają się być dobrze zilustro-
wane w dziele Sandro Botticel-
lego. Z obrazu tchnie, po pierw-
sze, radość. Wyrażają ją najpierw 
tańczący pod złotą chwałą nieba 
aniołowie („Chwała Boża” nie jest 
czymś, co oni tworzą, bo Bóg jest 
chwalebny). Radość przemawia 
w gestach Dzieciątka, adorują-
cej Je Maryi, a nawet śpiącego 
Józefa (we śnie mówi do niego 
Bóg). Radośni są też przyprowa-
dzeni przez aniołów pastuszkowie 
i trzej królowie (choć bez koron 
i podarków). Powodem do rado-
ści jest przekazwany znak pokoju 
aniołów z ludźmi. Po drugie, na 
obrazie – ku przestrodze – zoba-
czymy też niewielkie postaci dia-
błów, które wydają się być jakby 
przywalone narodzeniem Boga-
-Człowieka, ale jednak żyją! 
Kochanym Parafianom i wszyst-
kim Gościom życzę Bożej radości, 
by chwała Boża na świecie nie 
była plamiona, a między nami 
panowało pojednanie i pokój.S. Botticelli, Mistyczne Boże Narodzenie, (1500 r.)

 ▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożo-
narodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz 
darczyńcom i organizatorom choinek.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie ju-
tro, tj. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbie-
rana na Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, zaś w święto 
św. Szczepana – na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać”. 

Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania

Komunikat Biskupa Opolskiego  
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia
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Boże Narodzenie mówi nam, że Syn Boży uniżył się tak bardzo, że potrze-
buje pomocy człowieka. Pisał o tym kard. Ratzinger późniejszy papież 
Benedykt VI: Bóg stał się Dzieckiem, które potrzebowało matki. Stał się 
Dzieckiem – istotą, która przychodzi na świat ze łzą, której pierwszym 
głosem jest wołanie o pomoc, której pierwszym gestem są wyciągnięte 
ręce, szukające bezpieczeństwa. Wolą i pragnieniem Chrystusa jest by-
śmy stawali się współpracownikami w zbawianiu i uświęcaniu świata. 
To między innymi nasza Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia jest odpo-
wiedzią na to pragnienie i od 25 lat staje w obronie tych wszystkich, któ-
rych życie i jego sens są zagrożone. Odpowiadając na wyzwania współ-
czesnego świata tworzy ona poprzez działalność swoich trzech jednostek 
warunki powrotu do godnego życia samotnym matkom, osobom zagro-
żonym przemocą, niezrozumieniem i pogardą innych, doświadczającym 
trudności osobistych czy też rodzinnych. W okresie tych minionych 25 lat 
w Domu Matki i Dziecka schronienie i pomoc znalazło ponad 1600 matek 
i dzieci. Dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu szczę-
śliwą rodzinę znalazło ponad 740 dzieci. Natomiast w Diecezjalnej Po-
radni Rodzinnej udzielono wsparcia i pomocy kilkunastu tysiącom osób.
Przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia Fundacji to szcze-
gólna okazja, by Bogu dziękować za wszystkie dzieła i inicjatywy, które od 
początku wspieramy modlitwą i ofiarami pieniężnymi. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, na Fundusz Ochrony Życia przeznaczone zostaną ofiary 
zebrane na tacę podczas tegorocznej Pasterki.
Na Święta Bożego Narodzenia życzę wielu łask Bożych, a przede wszyst-
kim, by Nowonarodzone Dziecię nauczyło nas wszystkich miłości i szacunku 
dla życia ludzkiego i siebie nawzajem. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby 
każda rodzina naszej diecezji dawała życie, żeby była wierna świętemu 
prawu życia. Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię!

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

23 grudnia – IV Niedziela Adwentu
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za † rodziców Józefa i Elfrydę Bienia oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Józefa Myśliwca w 3. rocznicę śmierci

24 grudnia – poniedziałek — Wigilia Narodzenia Pańskiego
 8.00 – za † Paulinę Mainczyk oraz †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
 22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian i Gości

25 grudnia – wtorek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Wancke
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Natalii z okazji 30. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

26 grudnia – środa — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Różę Marię Jacheć z okazji ziemskich urodzin
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii, które przyjmą w tym roku „kolędę” 

o dary Ducha Świętego, wzajemną miłość, zdrowie i wszelkie po-
trzebne łaski

27 grudnia – czwartek — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów 
dla Hani i Zosi oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

28 grudnia – piątek — święto świętych Młodzianków, męczenników
 7.00 – za † męża Alfreda Olszenka w 16. rocznicę śmierci, †† jego rodzi-

ców Marię i Józefa oraz †† jego braci

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Jutro (w Wigilię) będzie jeszcze okazja do spowiedzi św. od 9.00 do 11.30 i od 13.00.

 ▪ Serdecznie zachęcam do religijnego przeżycia wigilii Bożego Narodzenia i pielę-
gnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych. Pasterka w naszym kościele bę-
dzie sprawowana o godz. 22.00 (poprzedzi ją słowno-muzyczne wprowadzenie).

 ▪ Od czwartku w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe. Zgodnie 
z prawem diecezjalnym, podczas kolędy nie składa się ofiar pieniężnych. Plan ko-
lędy stanowi załącznik do niniejszego Informatora.

 ▪ 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 para-
fii będą kolędować grupy dzieci i młodzieży z Publicznego Gimnazjum oraz z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Zdzieszowicach pod opieką państwa 
Kleniewskich. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony m.in. na cele misyjne.

 ▪ W niedzielę (30 grudnia) o godz. 16.30 odbędzie się w naszym kościele koncert 
kolęd w wykonaniu zespołu AKTYWNI oraz solistek sekcji wokalnej M-GOKSiR 
w Zdzieszowicach, który wpisuje się w ramy nabożeństwa przy żłóbku. Serdecz-
nie zapraszamy i dziękujemy organizatorowi koncertu, a jest nim Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach. 

29 grudnia – sobota — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 8.00 – w intencji dobrodziejów naszej Parafii, a zwłaszcza tych, którzy za-

angażowali się w przygotowanie minionych świąt
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak oraz Salomeę i Anto-

niego Jakubina, † ciocię Elżbietę Jaroszek

30 grudnia – Niedziela — ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 8.00 – za † rodziców i dziadków Halinę i Alfonsa Bohdan, †† ich rodziców 

oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za † męża Andrzeja Kowalczyka, †† rodziców Marię i Jerzego Jano-

szek, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda oraz †† z po-
krewieństwa

  – chrzest: Alexandra Klimas
 16.30 – nabożeństwo kolędowe
 18.00 – za zmarłych w miesiącu grudniu: † Stanisław Ratuń, † Milena Malik

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


