– w poniedziałek (30 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Wolności (od początku);
– w czwartek (2 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żyrowska (od początku), Kwiatowa,
Graniczna (od końca);
– w piątek (3 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żwirki (od początku), Wigury (od
końca), Kopernika (od końca);
– w sobotę (4 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Lipowa (od początku), Roosevelta
(od końca), Żeromskiego (od końca);
– w niedzielę (5 stycznia), od godz. 14.00 – ulice: Mickiewicza (od początku), Krótka
(od końca).
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pastorałek, który poprowadzą wokalistki Studia Piosenki przy MGOKSiR w Zdzieszowicach, uczniowie szkół podstawowych SP2 i SP3 oraz zaproszeni Goście. 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 i w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę
Nowak, lat 87, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę), śp. Marię Malik, lat
81, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek), zaś z parafii św. Antoniego
śp. Stanisławę Pietrzak, z ul. Dworcowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Przykład Świętej Rodziny – ciąg dalszy ________________________________________
napotykają na przeszkody w korzystaniu ze
swoich podstawowych praw. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować
pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im
wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując
pierwszych, oświecając drugich i wspierając
tych, którym stwarzane bywają trudności,
Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny. W sposób szczególny Kościół zwraca
się do ludzi młodych, którzy mają wstąpić
na drogę życia małżeńskiego i rodzinnego,

aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piękno i wielkość powołania do miłości i służby życiu. […] O szczególny wysiłek w tym względzie czuję się zobowiązany
prosić synów i córki Kościoła. Ci, którzy
przez wiarę poznają w pełni wspaniały zamysł Boży, mają jeszcze jeden powód, ażeby
wziąć sobie do serca rzeczywistość rodziny
w naszych czasach, tych czasach próby i łaski. Winni oni kochać rodzinę w sposób
szczególny. Polecenie to jest konkretne
i wymagające. Kochać rodzinę, to znaczy
umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy
poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę,
to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi […]”.

R. VI: 2019, nr 52 (323)
W wydarzeniach spotykających Świętą Rodzinę, która zmuszona jest ratować życie
Dziecka pospieszną ucieczką do obcego
kraju, warto rozpoznać niemal ponadczasowe różnego rodzaju zagrożenia jawiące
się wobec wszystkich rodzin. W nauczaniu papieskim o rodzinie jednym z ważniejszych przekazów jest adhortacja apostolska,
którą wydał Ojciec Święty Jan Paweł II już
w czwartym roku swego pontyfikatu (22 listopada 1981 r.) zatytułowana „Familiaris
consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”. Przesłanie

29 grudnia 2019 r.

w niej zawarte jest wciąż aktualne. Papież
napisał m.in.: „Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych,
głębokich i szybkich przemian społecznych
i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten
stan rzeczy, dochowując wierności tym
wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne
i zagubione wobec swych zadań, a nawet
niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze,
na skutek doznawanych niesprawiedliwości,

Ucieczka do Egiptu , fresk z kościoła w Krzeszowie

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
30 grudnia – poniedziałek — szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za †† rodziców Krystynę i Erwina Skrzypiec, † brata Gerarda,
† wujka Adama oraz dusze w czyśćcu cierpiące
31 grudnia – wtorek — siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian
1 stycznia – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwagrów
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za zmarłych w miesiącu grudniu: śp. Hildegardę Pluta, śp. Jadwigę
Nowak oraz śp. Marię Malik
		– w intencji Parafian
17.30 – Nieszpory z modlitwą o pokój
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
2 stycznia – czwartek — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk oraz Klarę i Walentego Krzyża, †† dwie ciocie Marie, †† szwagrów, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
3 stycznia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz rodzin naszej Parafii odwiedzanych w ramach kolędy
4 stycznia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

8.00 – za † Huberta Szulca [ofiarowana od sąsiadów]
16.30 – chrzest: Tymon Adrian Kupka
18.00 – za † Jerzego Wodzisławskiego w dniu 60. rocznicy ziemskich urodzin

5 stycznia – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
8.00 – za † babcię Annę, †† jej rodziców, †† z rodzin Luboń i Cebulskich
10.30 – za † żonę Zofię Szewczyk w 9. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Leokadię i Bronisława Szewczyków i †† teściów Genowefę i Czesława
Romańskich
		– modlitwa za roczne dziecko: Anton Gorka
18.00 – za † syna Adama w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowiński,
Leszczyna i Trzensioch

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ We wtorek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2019. Serdecznie zapraszam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz
na 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.
▪ W środę 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 nieczynna. W sprawach pilnych
będę do dyspozycji po Mszach św.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W piątek po Mszy św. porannej 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:
– dzisiaj, od godz. 14.00 – Plac 1 Maja (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

