– w piątek (4 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Plac 1 Maja (od końca), Kopernika (od początku);
– w sobotę (5 stycznia), od godz. 10.00 – ulica Katowicka (od końca);
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 16.45 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pastorałek, który poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”. Koncert będzie miał charakter nabożeństwa, stanowiąc okazję, by wyśpiewać chwałę Bogu.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie
w Nowy Rok, zaś w przyszłą niedzielę – w Uroczystość Objawienia Pańskiego –
kolekta będzie przeznaczona na misje. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Józefę Sobierską, lat 65,
z ul. Słowackiego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Przykład Nazaretu – ciąg dalszy _____________________________________________
Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa.
O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na
nowo do lat dziecinnych i poddać się tej
pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi
uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!
Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się
wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć
rozumienia Ewangelii, tej nauki, której
właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie
kilka krótkich pouczeń Nazaretu.
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże
jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy.
O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia
i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; na-

ucz nas potrzeby i wartości przygotowania,
studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas,
czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej
surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu,
że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono
pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.
Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, „domu
Syna cieśli”, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić
świadomość jej wartości, przypomnieć, że
praca nie może być sama w sobie celem,
ale że jej wartość i wolność, którą daje,
płyną bardziej z wartości celu, jakiemu
ona służy, niż z korzyści ekonomicznych,
jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich
Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw – Chrystusa, naszego Pana!”.

R. V: 2018, nr 51 (271)
W bardzo wielu domach bywały kiedyś
obrazy przedstawiające świętą Rodzinę
w nieco „przesłodzonych” scenach, które
jednak – podobnie jak obraz poniżej –
ujawniały ważne przesłania. Po pierwsze,
wyrażały tęsknoty ludzkich serc za harmonijnym i spokojnym życiem rodzinnym,
a po drugie, inspirowały do przemyśleń
o duchowości rodziny. Tym myślom odpowiada przemówienie papieża Pawła VI,
wygłoszone w Nazarecie w 1964 r., zatytułowane Przykład Nazaretu: „Nazaret jest
szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj
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przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego,
pokornego i jakże pięknego objawienia się
Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować. Tutaj
jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest
Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych, słowem,
tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus,
żeby objawić się światu. Wszystko tutaj
przemawia, wszystko nabiera znaczenia.

Obraz w kościele św. Józefa w Nazarecie

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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 Janoszek, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda oraz †† z pokrewieństwa
		– chrzest: Alexandra Klimas
16.30 – nabożeństwo kolędowe
18.00 – za zmarłych w miesiącu grudniu: † Stanisław Ratuń, † Milena Malik,
† Józefa Sobierska
31 grudnia – poniedziałek — siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian
1 stycznia – wtorek — 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 – środa — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – za † Stanisława Ratunia [ofiarowana od rodziny Krzystanek]
3 stycznia – czwartek
7.00 – w intencji Parafian
4 stycznia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
5 stycznia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian
18.00 – za †† szwagierki Elżbietę, Hildegardę, Adelajdę, Klarę i Janinę oraz
†† szwagrów Alfonsa, Ryszarda, Reinholda, Mariana, Józefa i Bronisława [ofiarowana od szwagierki Edeltraudy]

6 stycznia – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za †† dziadków Rozalię i Alfreda Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola,
†† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† ojców Piotra Wnuczek i Jerzego Malinkę
16.45 – nabożeństwo kolędowe
18.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 16.30 na koncert kolęd w wykonaniu zespołu
AKTYWNI oraz solistek sekcji wokalnej M-GOKSiR w Zdzieszowicach, który wpisuje się w ramy nabożeństwa przy żłóbku. Organizatorem koncertu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.
▪▪ Jutro przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2018. Serdecznie zapraszam
w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz 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.
▪▪ We wtorek 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 czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W piątek po Mszy św. odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ 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 środę wtorek (2 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Strzelecka – numery parzyste (od początku);
– w czwartek (3 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Strzelecka – numery nieparzyste
(od początku) i Prusa (od początku);
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

