jak i gospodarcze wraz z planem inwestycyjnym na bieżący rok, będą szczegółowo omówione już podczas najbliższego spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej (18 stycznia br.)
▪▪ Dzisiaj o godz. 17.30 bardzo serdecznie zapraszam na jasełka w wykonaniu dzieci
i młodzieży z naszej szkoły.
▪▪ Od jutra powracamy do przyjętego w naszym kościele porządku Mszy św., tj.
w środy o godz. 7.00, a w pozostałe dni robocze o godz. 18.00. Również kancelaria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Będzie to szczególna
okazja do modlitwy za babcie i dziadków. Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie
się próba scholi i spotkanie ministrantów.
▪▪ W piątek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem będzie m.in. sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku oraz
plany inwestycyjne na najbliższy czas, a także omówienie sugestii przekazanych
mi podczas spotkań kolędowych.
▪▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem gościem specjalnym spotkania będzie ks. Wojciech Lippa (teolog i historyk sztuki), który wygłosi prelekcję na temat:
„Boże Narodzenie w sztuce”.
▪▪ Składam serdeczne podziękowanie kolędnikom, którzy pod opieką Państwa Kleniewskich kolędowali na terenie naszej parafii po minionych świętach. Część dochodu z kolędowania została przeznaczona na cele misyjne – 500 zł, na ławki
w naszym kościele – 500 zł oraz na rzecz Dzieci Maryi – 300 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta – tzw. kolekta kolędowa – będzie przeznaczona w całości na
kolejny etap zakupu ławek do naszego kościoła. W przyszłą niedzielę ofiary przeznaczone będą także na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Nauka chrztu Chrystusa – ciąg dalszy ________________________________________
winienem przez Ciebie być ochrzczony”
– dodaje. I dla Ciebie! Wiedział bowiem,
że ma być ochrzczony przez męczeństwo,
albo jak Piotr, że nie tylko nogi ma mieć
umyte. „A Ty przychodzisz do mnie”. I to
są słowa prorocze, gdyż wiedział, że jak po
Herodzie Piłat będzie działał, tak za jego
przewodem pójdzie na śmierć Chrystus.
I cóż na to Jezus? „Pozwól na razie”, gdyż
taki był porządek zbawienia. […] Ale Jezus

wychodzi też z wody, gdyż podnosi ze sobą
świat i widzi otwierające się niebiosa, które
Adam zamknął dla siebie i swoich potomków, jak i raj płomiennym mieczem. I Duch
daje świadectwo Boskości, gdyż przybiega
do równego; i daje się słyszeć głos z nieba,
gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo; i jako gołębica, gdyż czci ciało, ponieważ i ono przez przebóstwienie jest Bogiem, choć daje się widzieć jako ciało. […]”.

R. VI: 2019, nr 2 (273)
Przypadająca dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego skłania do wielu refleksji. Prowokuje
nas np. do wspomnienia dnia, w którym nam
udzielono sakramentu chrztu świętego. Ale
ponieważ analogia jest tu bardziej symboliczna niż oczywista (rozumiemy, że chodzi
o dwa różne chrzty), wydaje się, że warto
raczej przywołać kolejny raz mądrość ojców
Kościoła i to, w jaki sposób oni podają naukę płynącą z chrztu Chrystusa. Oto, co na
ten temat napisał św. Grzegorz z Nazjanzu:
„Chrystus zostaje oświecony, zostańmy
oświeceni wraz z Nim; Chrystus zostaje
w wodzie zanurzony, zejdźmy razem z Nim,
abyśmy razem też zostali wywyższeni. Zostaje ochrzczony Jezus. Czy tylko tyle? Czy
nie musimy i innym szczegółom pilnie się
przypatrzeć: kim On jest, a kto Mu udziela
chrztu i w jakiej chwili? On, bez zmazy,
ochrzczony przez Jana, i to w chwili, kiedy
zaczyna czynić cuda? Co mamy stąd poznać
i czego się nauczyć? Najpierw się oczyścić,
być pokornym i głosić naukę w doskonałości wieku tak duchowego, jak cielesnego. Jezus poddaje się oczyszczeniu, a ty gardzisz
oczyszczeniem? Przez Jana – a ty buntujesz
się przeciw swojemu heroldowi? […] Zresztą
Jan chrzci, Chrystus przychodzi do niego,
może aby uświęcić i Chrzciciela, z pewnością zaś, aby w wodzie pochować całego starego Adama; przedtem jednak i ze względu
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na nich – dla uświęcenia Jordanu, aby
jak [Chrystus] był duchem i ciałem, tak
przez Ducha i wodę uświęcił. Chrzciciel
nie dopuszcza, Jan się spiera. „Ja powinienem przez Ciebie być ochrzczony” –
mówi Jan Chrystusowi, lampka – słońcu,
głos – Słowu, przyjaciel – Oblubieńcowi,
najwyższy ze wszystkich zrodzonych,
który podskoczył na powitanie w żywocie matki adorowanemu w żywocie,
poprzednik i mający poprzedzać – zjawionemu i mającemu się zjawiać. „Ja po-

Hendrick de Clerck, Chrzest Chrystusa, XVII w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
13 stycznia – NIEDZIELA — ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 – za † babcię Annę Luboń, †† z rodzin Luboń, Cebulski i Wojtas
10.30 – za † ojca Antoniego Kopiec w 16. rocznicę śmierci i z okazji 90.
rocznicy ziemskich urodzin oraz za †† z pokrewieństwa
17.30 – jasełka i nabożeństwo przy żłóbku
18.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

14 stycznia – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lizeloty i Józefa Sgraja
z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

15 stycznia – wtorek
18.00 – za † Henryka Makosza w 3. rocznicę śmierci

16 stycznia – środa
7.00 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin, †† jego
rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz
†† z pokrewieństwa

17 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Antoniego, opata
18.00 – za † syna Mirosława Kaplik w 1. rocznicę śmierci

18 stycznia – piątek
18.00 – za † Gerarda Skrzypiec w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców oraz
† wujka

19 stycznia – sobota — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Chowaniak oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron

20 stycznia – II NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hildegardy i Wernera
Zermann z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały
z okazji 90. rocznicy urodzin [o. Piotr i o. Paschalis]
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Wszystkim Drogim Parafianom wyrażam gorące podziękowanie za serdeczną gościnę i niezwykłą życzliwość podczas spotkań kolędowych. Odwiedziłem, podobnie jak rok temu, ponad 530 domów (nie licząc oddzielnie rodzin wielopokoleniowych, przyjmujących często kolędę wspólnie). Dziękuję za dobre słowa oraz
sugestie wypowiadane z troską i poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę,
którą tworzymy. W sprawach życia religijno-duchowego i liturgicznego parafii
wskazywano często na piękną oprawę muzyczną tworzoną przez p. organistkę,
wyrażano uznanie i wdzięczność za „moc Słowa”, którym ubogacał nas w ważne
święta biskup gliwicki Jan Kopiec, a także ks. Jerzy Niedzielski, nasz rekolekcjonista wielkopostny, podkreślano też dobro wynikające z posługi nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św., kościelnych i Parafialnego Zespołu Caritas. Cieszyły mnie
też bardzo pytania typu: „gdzie jedziemy na pielgrzymkę w tym roku?”, co jest
znakiem zapotrzebowania na taką formę swoistych „rekolekcji w drodze” – wobec licznych sugestii podjąłem już starania zorganizowania pielgrzymki do Włoch
(szczegółową informację podam za tydzień). Wyrazem wielkiej troski były pytania o kondycję Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi – odczytuję to jako pilne
zadanie związane z formacją tych grup, oczywiście przy wsparciu ich rodziców.
Wypowiadano też słuszne uwagi, by bardziej zadbać o chwile milczenia przed
i podczas liturgii – przepisy liturgiczne na ten temat są jednoznaczne: „podczas
Mszy św. należy zachować dłuższe milczenie po wezwaniu do aktu pokuty, między wezwaniem «Módlmy się» a samą modlitwą; można zachować milczenie po
czytaniach biblijnych lub po homilii; zaleca się chwilę milczenia po Komunii świętej”. Wreszcie cenne sugestie dotyczyły troski o frekwencję dzieci i młodzieży na
Mszach św. szkolnych (także dla mnie jest to wielkim zmartwieniem) oraz zaangażowania w misję Grupy Modlitwy Ojca Pio. W kwestiach gospodarczych wyrażano akceptację dotyczącą realizowanej inwestycji wymiany ławek w kościele, sugerowano też konieczność poprawy oświetlenia. Kończąc pokolędową refleksję,
mogę zapewnić, że wszystkie sygnalizowane sprawy, zarówno religijno-duchowe,
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

▪▪

