▪ Od piątku w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe. Zgodnie z prawem diecezjalnym, podczas kolędy nie składa się ofiar pieniężnych. Plan kolędy stanowi załącznik do niniejszego Informatora.
▪ Wzorem minionych lat, w dniach od 27 do 29 grudnia br. na terenie naszej parafii będą kolędować grupy dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
i nr 3 w Zdzieszowicach pod opieką państwa Kleniewskich. Dochód z kolędowania
będzie przeznaczony m.in. na cele misyjne.
▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz
darczyńcom i organizatorom choinek.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana na Pasterce
będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia, zaś w święto św. Szczepana – na
Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać”.

BISKUP OPOLSKI

Komunikat Biskupa Opolskiego
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia
Kończy się czas Adwentu i za kilka dni będziemy cieszyć się radością
Świąt Bożego Narodzenia. Refleksja nad codzienną pracą w Domu Matki
i Dziecka w Opolu oraz w Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym i Opiekuńczym ukazuje wiele podobnych treści towarzyszących przyjściu Jezusa na
ziemię. W minionym roku 49 matek i dzieci pukając do drzwi Domu Matki
i Dziecka znalazło tam pomoc i schronienie. W tym roku, aż 25 razy byliśmy świadkami, jak pary małżeńskie, niczym ubodzy pasterze, wezwane
i powołane przyszły, zobaczyły, pokochały i przyjęły jak swoje skrzywdzone dziecko. Jezus, który utożsamia się z każdym dzieckiem, na przestrzeni 25 lat, aż 770 razy zapukał jako dziecko do drzwi Katolickiego
Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Ponad połowa z tych
dzieci znalazła prawie natychmiast w sytuacji zagrożenia życia najpierw
otwarte drzwi, bezgraniczną miłość, opiekę i poczucie bezpieczeństwa
w waszych parafiach, waszych domach u kilkudziesięciu rodzin zastępczych na terenie całej diecezji. Szeroki zakres działań Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia to sprawa całej wspólnoty diecezjalnej.
Dlatego też wszystkim naszym parafianom i księżom, którzy wspierają
to dzieło modlitwą, osobistym zaangażowaniem i ofiarami pieniężnymi
składanymi w czasie Pasterki Bożego Narodzenia z całego serca dziękuję i błogosławię!
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

R. VI: 2019, nr 51 (322)
Papież Franciszek wydał List apostolski
„O znaczeniu i wartości żłóbka”. W świątecznej refleksji warto sięgnąć chociaż
do kilku myśli Ojca Świętego: „Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin
Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy
wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która
wypływa z kart Pisma Świętego. […] Jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia
w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który

22 grudnia 2019 r.

stał się człowiekiem, aby spotkać każdego
człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje
tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy
i my mogli się z Nim zjednoczyć. […] Żłóbek
należy do miłego i wymagającego procesu
przekazywania wiary. Począwszy od dzieciństwa, a następnie w każdym okresie życia,
uczy nas kontemplować Jezusa, odczuwać
miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć,
że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim,
wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu
Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi.
I odczuwać, że na tym polega szczęście”.

Kochanym Parafianom i drogim Gościom
życzę, by sercem tych świąt
był Jezus Chrystus – wcielony Bóg,
Jedyny Zbawiciel świata

Giorgione, Pokłon pasterzy, 1505-1510 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
22 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za †† rodziców Teresę i Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wioletty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz
o opiekę Bożą w całej rodzinie
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Paulinę i Hiacynta Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
23 grudnia – poniedziałek
18.00 – za †† Genowefę i Franciszka Białas, †† dwóch szwagrów i dwie
szwagierki oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
24 grudnia – wtorek
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian i Gości

25 grudnia – środa — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Katarzyny oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mieczysława z okazji
80. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
26 grudnia – czwartek — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny, a zwłaszcza
o zdrowie dla Grzegorza
10.30 – za † ojca Antoniego, †† jego rodziców, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
		– chrzest: Hanna Jachowicz, Tymon Lesiak

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gertrudy z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

27 grudnia – piątek — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
18.00 – za †† rodziców Halinę i Alfonsa Bohdan oraz †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
28 grudnia – sobota — święto świętych Młodzianków, męczenników
8.00 – w intencji odwiedzanych w ramach tzw. kolędy rodzin naszej Parafii
o dary Ducha Świętego, wzajemną miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
18.00 – za † Różę Marię Jacheć w rocznicę ziemskich urodzin
29 grudnia – Niedziela — ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8.00 – za † żonę Alicję Musiał, † brata Stanisława, † siostrę Krystynę oraz
†† rodziców z obu stron
10.30 – za †† rodziców Marię i Jerzego Janoszek, † męża Andrzeja Kowalczyka oraz †† teściów Janinę i Ryszarda
		– chrzest: Leon Kuźnik
18.00 – za † Józefę Sobierską w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Jutro zapraszam na jeszcze jedną w tym roku Mszę św. roratnią o godz. 18.00.
▪ Jutro, a także w Wigilię (wtorek) będzie jeszcze okazja do spowiedzi św.:
– w poniedziałek od 9.00 do 11.00 i od 16.30 do 21.00 (z przerwą na Mszę św.);
– we wtorek od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 14.00.
▪ Również jutro, a także w Wigilię (do godz. 14.00) przed ołtarzem będą się paliły
świece Betlejemskiego Światła Pokoju.
▪ Serdecznie zachęcam do religijnego przeżycia wigilii Bożego Narodzenia i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych. Pasterka w naszym kościele będzie
sprawowana o godz. 22.00 (poprzedzi ją słowno-muzyczne wprowadzenie).
▪ Od jutra aż do 12 stycznia (czas kolędowy) kancelaria parafialna będzie nieczynna.
W sprawach pilnych będę do dyspozycji po Mszach św.
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

