W miniony piątek Pan Bóg powołał do wieczności o. Paschalisa Kwoczałę OFM, lat 60, pochodzącego z naszej parafii (z ul.
Wolności). Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 11.00 na Górze Świętej Anny. * * * O. Paschalis Antoni urodził się 1 lutego
1960 r. w Zdzieszowicach. W 1981 r. wstąpił do Prowincji św.
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Nowicjat odbył w Borkach
Wielkich, a pierwsze dwa lata studiów w WSD w Kłodzku. Na
kolejne lata studiów został wysłany do Międzynarodowego Seminarium Franciszkańskiego w Jerozolimie (1984–1988). Tam 29
czerwca 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski był wikariuszem
w Gliwicach. Wkrótce rozpoczął współpracę z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie – najpierw jako wicekomisarz (1991–2005), a od 2005 r. jako komisarz Ziemi Świętej. O. Paschalis wspierał dzieła duszpasterskie i charytatywne w Ziemi Świętej. Prawie
całe swoje życie zakonne oddał temu dziełu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

„posłał Bóg anioła Gabriela…” – ciąg dalszy ___________________________________
Zachariaszowi narodzin jego syna – Jana
Chrzciciela. Tam Gabriel zachowuje się
władczo, można nawet powiedzieć oschle,
a gdy kapłan nie dowierza, że mógłby zostać ojcem w podeszłym wieku, niebiański
duch bez najmniejszych skrupułów sprawia, że Zachariasz aż do dnia narodzin staje
się niemową. Sześć miesięcy później ten
sam anioł wobec nastolatki z Nazaretu jest
pełen pokory i czci. Słowa Gabriela „Zdrowaś Maryjo, łaski Pełna” stały się chyba
najczęściej powtarzanym fragmentem Biblii, a przez to Gabriel jest najczęściej cytowanym aniołem na świecie. Zwiastowaniem Maryi „od zawsze” zachwycali się
twórcy: kompozytorzy (np. znany utwór
Ave Maria) i malarze, czego przykładem
jest obraz na pierwszej stronie. Ciekawe
jest w nim pochodzące od ojców Kościoła
zestawienie opisu zwiastowania Maryi
z opisem kuszenia Ewy z Księgi Rodzaju.
Scena rozgrywa się niejako w ogrodzie,
gdzie Maryja, Nowa Ewa, wolna jednak od
konsekwencji wyboru dokonanego przez

pierwszą Ewę, sama staje się poprzez swoje
posłuszeństwo drzewem życia.
Tak, jak przy zwiastowaniu Maryi niezwykłą
rolę odegrał Gabriel, tak też przy rozpoznawaniu woli Boga i podejmowaniu decyzji
przez Józefa udział miał niebiański wysłannik. Ewangelie mówią o trzech snach Józefa, w czasie których przeżywał spotkania z aniołem. Pierwszy miał miejsce po
zaślubinach z Maryją (Mt 1,18-24). Rozum,
a nawet wewnętrzna czystość Józefa – jego
sprawiedliwość – nie były zdolne do tego,
by wytłumaczyć sobie błogosławiony stan
oblubienicy. Musiał mu przyjść z pomocą
anioł, który reprezentuje delikatny głos
Boga mówiący o zaakceptowaniu niezrozumiałej próby, a przy tym odwołuje Józefa
do pamięci Pism, szczególnie do Izajasza:
„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emanuel”. Anioł dodaje
Józefowi odwagi, wlewa jasność w jego zamęt i pokazuje, że historia Jezusa jest prawdziwa, że wywodzi się ze słów Pisma, jest
przez nie podtrzymywana i z nich utkana.

R. VII: 2020, nr 50 (373)
W naszych adwentowych refleksjach
o roli aniołów w dziejach zbawienia nie
może zabraknąć ukazania ich zaangażowania w ogłoszenie narodzin Bożego wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Anioł Gabriel
obwieścił tę wspaniałą nowinę Maryi (Łk
1,26-38); Anioł Pański zapowiedział Jego
cudowne narodziny Józefowi (Mt 1,20);
również anioł Pański, któremu towarzyszyły liczne zastępy niebieskich duchów,
ogłosił tę wieść grupie pasterzy z okolic
Betlejem (Łk 2,8-20). Pierwsza scena ukazuje wyjątkową misję, jaką Bóg powierzył
Gabrielowi. Jego imię tłumaczy się jako
„Bóg jest moją siłą”. Jest on specjalnym
posłańcem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. Po raz pierwszy spotykamy go w Księdze
Daniela, gdzie występuje jako
pośrednik i interpretator wizji
eschatologicznej dotyczącej
wyzwolenia i przyszłości Jerozolimy w erze mesjańskiej.
Po raz drugi pojawia się dopiero w Ewangelii św. Łukasza, w scenie posłania do Zachariasza, aby zwiastować
narodziny Jana Chrzciciela (Łk
1,11-20), a trzeci raz – sześć
miesięcy później – przychodzi do Maryi (Łk 1,26-38).

13 grudnia 2020 r.

Gabriel pozdrawia Maryję, wzywając do
radości (gr. chaire) i nazywa „Pełną łaski”. Później wypowiada formułę „Pan jest
z tobą”, która w Piśmie Świętym pojawia
się zwykle wtedy, gdy człowiek ma wykonać jakieś szczególnie trudne zadanie i zapewnia się go o specjalnej pomocy Bożej,
która umożliwi mu wykonanie tego zadania. W dialogu utrwalonym przez ewangelistę Łukasza można dostrzec ogromną pokorę tego potężnego anioła wobec Maryi.
Odpowiada na jej pytania, zwraca się do
niej z wielkim szacunkiem i wyraźnie uznaje
jej niezwykłość. W zachowaniu Gabriela widać ogromną delikatność, a może nawet
onieśmielenie. Wystarczy porównać zupełnie inny w odczuciach opis zwiastowania

Fra Angelico, Zwiastowanie, ok. 1426 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
13 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU — GAUDETE
8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa,
† bratową Halinę i † jej syna Artura, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Przemysława z okazji 40. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
15.00 – Msza św. za śp. o. Paschalisa Kwoczałę OFM
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † mamę Hildegardę Pluta w 1. rocznicę śmierci
14 grudnia – poniedziałek — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† z rodzin Linek i Cichon
15 grudnia–
grudnia wtorek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Wandę i Zenona Tuńskich oraz Janinę i Stefana Kosowiczów, † szwagra Kazimierza Wierzbowskiego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
16 grudnia – środa
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † męża Huberta Paisdzior, †† dwóch synów Krystiana i Rolanda,
†† rodziców oraz †† z pokrewieństwa
17 grudnia – czwartek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Teresę Kuc [ofiarowana od kuzynek]
18 grudnia – piątek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak oraz Salomeę
i Antoniego Jakubina, † ciocię Elżbietę Jaroszek oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

19 grudnia – sobota
8.00 – za † męża i ojca Józefa Myśliwca w 5. rocznicę śmierci
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Agnieszkę, † Bernarda oraz †† z pokrewieństwa
20 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za † ojca Józefa Bienię w 5. rocznicę śmierci, † matkę Elfrydę oraz
†† z rodzin Bienia i Wrożyna
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Henryka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Teresę i Alojzego Lepich oraz † wnuczkę Melanie

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Ojciec Święty Franciszek opublikował z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa
Patronem Kościoła powszechnego List apostolski „Patris corde” i ogłosił w Kościele
Rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria
Apostolska wydała dekret o możliwości zyskiwania odpustu zupełnego. Zarówno
List apostolski, jak i dekret Penitencjarii dostępne są na stronie internetowej.
▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (w tym limit 37 osób w naszym
kościele), zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msze
św. roratnie, które w tym roku kierowane są zasadniczo do dorosłych.
▪ Celem uniknięcia kumulacji penitentów przy konfesjonale w ostatnie dni przed świętami, serdecznie zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty już w najbliższym
tygodniu. Okazja do spowiedzi św. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
od czwartku także po Mszach św. wieczornych (do godz. 19.30).
▪ Parafialny Zespół Caritas proponuje jeszcze nabycie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom (duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł) oraz poświęconych opłatków wigilijnych.
▪ W sobotę od godz. 9.15 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
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

