– w środę (8 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Strzelecka – numery nieparzyste (od
końca), Prusa (od początku)
– w czwartek (9 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Katowicka (od początku)
– w piątek (10 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Dunikowskiego (od początku), Spokojna (od końca)
– w sobotę (11 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Rozwadzka, Góry Świętej Anny
(od początku), Brzozowa
– w niedzielę (12 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Słowackiego (od końca) oraz kolęda dodatkowa.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą niedzielę
będzie to tzw. kolekta kolędowa – w całości przeznaczona zostanie na remont i przebudowę domu dziennego pobytu dla seniorów. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stanisława Kabelskiego, lat 73, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się w środę o godz.
12.00 w naszym kościele). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie..

W poszukiwaniu prawdy mędrcy kierują się rozumem i wiarą – ciąg dalszy ________
był on wielką ksiegą pełną boskich znaków i przesłań dla ludzi. Nie uważali jednak swej wiedzy za samowystarczalną, lecz
brali pod uwagę jeszcze Boże objawienia
i wezwania. W istocie, bez skrępowania
zwracają się do religijnych przywódców
żydowskich z prośbą o wskazówki. Mogli
powiedzieć: poradzimy sobie sami, nikogo
nie potrzebujemy — i tak uniknęliby jakiegokolwiek «skażenia» nauki w kontakcie ze Słowem Bożym, jak mówi współczesna mentalność. Mędrcy natomiast
wysłuchują proroctw i je przyjmują; a gdy
tylko ruszają dalej w drogę do Betlejem,
dostrzegają na nowo gwiazdę, jakby potwierdzenie pełnej harmonii między poszukiwaniem ludzkim a Bożą prawdą, harmonii, która napełniła radością ich serca
— serca prawdziwych mędrców. Uwieńczeniem ich drogi poszukiwania było znalezienie się przed «Dziecięciem i Matką

Jego, Maryją». Ewangelia mówi, że «padli
na twarz i oddali Mu pokłon». Mogli się
rozczarować, a nawet zgorszyć. Oni natomiast są otwarci na tajemnicę, która objawia się w sposób zaskakujący, ponieważ
są prawdziwymi mędrcami; a przez swe
symboliczne dary pokazują, że w Jezusie
rozpoznają Króla i Syna Bożego. Ostatni
szczegół dotyczący Mędrców potwierdza,
że jest w nich harmonia między rozumem
a wiarą: a mianowicie to, że «otrzymawszy
we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda,
inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju». Mędrcy, wybrawszy na swego
władcę Dzieciątko, zachowują to odkrycie
w sekrecie, na podobieństwo Maryi, a nawet samego Boga, i tak jak się pojawili, tak
znikają w ciszy, pełni uniesienia, a także
przemienieni przez spotkanie z Prawdą.
Odkryli nowe oblicze Boga, nową królewskość – królewskość miłości. […]”.

R. VII: 2020, nr 1 (324)
Jutrzejsza uroczystość Objawienia
Pańskiego kryje w sobie kilka tajemnic. W tradycji Kościoła Zachodniego
jest to objawienie się Pana utożsamione z przybyciem Mędrców do
Dzieciątka Jezus, czyli interpretowane jako objawienie Mesjasza Izraela ludom pogańskim. Natomiast tradycja wschodnia jako objawienie się
Pana wybiera moment chrztu Jezusa
w rzece Jordan, kiedy objawił się On
jako Jednorodzony Syn Ojca Niebieskiego. Z kolei Ewangelia św. Jana zachęca do uznania za „epifanię” również wesela w Kanie, na którym Jezus
„objawił swoją chwałę i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie”.
Z bogactwa wielu myśli i refleksji,
do których zachęca nas Objawienie
Pańskie, proponuję dziś rozważanie
papieża Benedykta XVI o zgodności rozumu i wiary w poszukiwaniu
Prawdy: „Św. Mateusz, który opowiada o przybyciu Mędrców ze
Wschodu, aby adorować Króla żydowskiego, podkreśla, że przybyli
oni aż do Jerozolimy, podążając za
gwiazdą, której pojawienie się dostrzegli i odczytali jako znak narodzenia się Króla przepowiadanego
przez proroków, czyli Mesjasza. Kiedy
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jednak Mędrcy dotarli do Jerozolimy, potrzebowali wskazówek od kapłanów i uczonych w Piśmie, aby dowiedzieć się dokładnie o miejsce, do
którego należało sie udać, tzn. Betlejem, miasto
Dawidowe. Gwiazda i Pisma Święte były dwoma
światłami, które wskazywały drogę Mędrcom –
tym, którzy stali się dla nas wzorami ludzi szczerze poszukujących prawdy. Byli oni uczonymi,
którzy obserwowali gwiazdy i poznawali historię ludów. Byli ludźmi nauki w szerokim sensie
tego słowa, gdyż obserwowali kosmos tak, jakby

P.P. Olivieri, Adoracja magów, Rzym, 1599 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
17.00 – nabożeństwo kolędowe – wieczór kolęd i pastorałek
18.00 – za † syna Adama w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowiński,
Leszczyna i Trzensioch
6 stycznia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za †† dziadków Rozalię i Alfreda Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola,
†† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Polaczek oraz † ojca Norberta
Kowolika
17.00 – nabożeństwo kolędowe – prowadzi zespół muzyczny „Dobra Nowina”
18.00 – za † ojca Waltera Zagrol, † matkę Annę, †† z rodziny Zagrol i Nowara, † ciocię Agnieszkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7 stycznia – wtorek
7.00 – za † mamę Józefę Siedlecką
8 stycznia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” z okazji 9. rocznicy powstania
9 stycznia – czwartek
7.00 – za † Krystynę Piętka [ofiarowana od braci Stanisława i Jana z rodzinami]
10 stycznia – piątek
7.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hannę, †† szwagrów Władysława i Romana oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11 stycznia – sobota
18.00 – za † ojca Tadeusza Dąbrowę, † chrzestną Joannę Słomińską oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12 stycznia – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 – za † syna Piotra Przygockiego, † męża Bernarda, †† rodziców z obu
stron, †† z rodzin Przygockich i Sędziaków oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
10.30 – za † Irenę Jaszczyk, †† rodziców Alicję i Stanisława Nowak oraz
†† z pokrewieństwa
18.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego Pospieszczyk, †† teściów Stefanię
i Władysława Pieronek, †† siostry Mariolę i Krystynę, † brata Waldemara oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiaj 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.
▪ Jutro (6 stycznia) obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą
odprawiane tak, jak w każdą niedzielę.
W tym dniu również gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie kolędowym,
który poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”.
▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie
się w poniedziałek (6 stycznia) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele
św. Antoniego (sala św. Antoniego).
Wspólnota ta informuje również, że nabożeństwo przy żłóbku na Górze Świętej
Anny odbędzie się w niedzielę 12 stycznia, o godz. 14.00.
▪ We wtorek o godz. 17.00 s.M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi – tym razem
odbędzie się ono w Ochronce (przy klasztorze Sióstr).
▪ Jeszcze w tym tygodniu ze względu na czas kolędowy kancelaria parafialna będzie
nieczynna. W sprawach pilnych jestem do dyspozycji po Mszach św.
▪ 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 – ulice: Mickiewicza (od początku), Krótka (od końca);
– w poniedziałek (6 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Sienkiewicza (od początku);
– we wtorek (7 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Strzelecka – numery parzyste
(od końca)
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

