▪ W nadchodzącym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach
pilnych będę do dyspozycji po Mszach św.
▪ W środę od godzin popołudniowych, a także w Wigilię (do godz. 13.00) przed ołtarzem będą się paliły świece Betlejemskiego Światła Pokoju.
▪ Wszyscy wyczuwamy, że tegoroczne świętowanie tajemnicy Wcielenia naszego
Zbawiciela jest przytłumione wieloma restrykcjami związanymi z pandemią, obciąża nas brak poczucia bezpieczeństwa i obawa przed chorobą, a nawet śmiercią.
Ograniczona też jest możliwość udziału we Mszach św. i nabożeństwach w kościele,
dlatego tym bardziej zachęcam w tym roku do religijnego przeżycia Wieczerzy Wigilijnej w duchu liturgii domowego Kościoła wraz z towarzyszącymi jej znakami i symbolami. Pomocą może być załącznik do niniejszego Informatora.
▪ Celem umożliwienia udziału w świątecznych Mszach św. jak największej liczbie wiernych w tym roku będą celebrowane dwie Pasterki, a w Uroczystość Bożego Narodzenia oraz tzw. drugi dzień świąt i następującą po nich Niedzielę Świętej Rodziny
– cztery Msze św. Aby zachować przepisy dotyczące limitu osób w kościele, przy
wejściu do kościoła będą przygotowane kartki pełniące rolę „biletu”.
▪ Zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego w naszej diecezji w tym roku nie odbędą
się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane „kolędą”. Zastępczą formą wzajemnego duchowego wsparcia będą dodatkowe Msze św. w intencji Parafian.
▪ 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 (stosowny komunikat Biskupa w tej
sprawie jest załącznikiem do niniejszego Informatora), zaś w święto św. Szczepana
– na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za ofiary.

„Chwała Bogu na wysokościach…” – ciąg dalszy _______________________________
było jednak jasne, że mowa aniołów jest
śpiewaniem, w którym cały blask rozgłaszanej przez nich wielkiej radości jest odczuwany jako teraźniejszość. I w ten sposób, od tego momentu, hymn aniołów
nigdy nie milknie. Rozlega się przez wieki
na coraz nowe sposoby i rozbrzmiewa ciągle na nowo w święto narodzin Jezusa”.
Śpiew aniołów łączy niebo z ziemią i całym
kosmosem, rzeczywistość boską z ludzką,
chwałę Bożą z ziemskim pokojem. Papież
wskazał też na znaczenie słów „Chwała
Boża”, której nie mogą tworzyć ludzie

– ona jest. Bóg jest chwalebny, jest niezaprzeczalną Prawdą, odwiecznym Pięknem. Jest to podstawowa, pocieszająca
pewność naszej wiary. Dla ludzi pozostaje
tylko zadanie: przyczyniać się do tego,
żeby wielka chwała Boża na świecie nie
była plamiona i zniekształcona, żeby jego
wielkość i Jego święta wola były otaczane
czcią. Orędzie aniołów zawiera jeszcze jeden radosny przekaz. Bóg ma upodobanie w ludzkich sercach. To Jego miłosierne,
czułe, współczujące serce sprawia, że rodzi
się na ziemi i staje się jednym z nas.

R. VII: 2020, nr 51 (374)
Obecność aniołów w Biblii i tradycji chrześcijańskiej, którą sobie przypominamy
w adwentowych refleksjach (o ich udziale
w zapowiedziach przyjścia Mesjasza, w towarzyszeniu Synowi Bożemu przy drugim
Jego przyjściu, a także przy zwiastowaniu Maryi i Józefowi), staje się nam szczególnie bliska w ich misji objawienia Nowonarodzonego. Aniołowie zwiastujący
pasterzom tajemnicę narodzin Boga występują w Ewangelii św. Łukasza
w dwóch odsłonach. W pierwszej pojawia się jeden z nich towarzyszący chwale Bożej. Wobec tej wizji anioła pasterze
reagują lękiem. Świadczy to
o niezwykłości zjawiska, wobec
którego nie są tylko zwykłymi
widzami. Anioł uspokaja pasterzy jednym z najczęstszych wezwań, jakie Bóg kieruje do człowieka w Biblii: „Nie bójcie się!”.
Tak jak anioł nie przychodzi
z nieba, by trwożyć, ale wnosić
pokój i radość, tak też przychodzi Bóg: „znajdziecie Niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie” – Jezus nie przychodzi w mocy, ale w słabości,
w sposób bardzo ludzki, zachęcający i otwarty dla każdego.

20 grudnia 2020 r.

W Betlejem Bóg przemawia w tym, co na
ziemi jest najpiękniejsze, w niewinności,
bezradności i bezbronności dziecka. Do
anioła zwiastującego dobrą nowinę nagle przyłączyło się mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania”. Papież
Benedykt XVI o tym przekazie aniołów napisał: „Dla chrześcijan od samego początku

Tommaso di Stefano Lunetti, Pokłon Pasterzy, ok. 1520 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
21 grudnia – poniedziałek
16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień,
†† dziadków z obu stron, † Bernarda Schlensag, †† Ingę i Stefana
Piechaczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
22 grudnia–
grudnia wtorek
16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Halinę i Alfonsa Bohdan, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
23 grudnia – środa
16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† Genowefę i Franciszka Białas, †† z rodziny John, †† dwóch
szwagrów i dwie szwagierki oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące
24 grudnia – czwartek— Wigilia Narodzenia Pańskiego
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
20.30 – PASTERKA – w intencji Parafian
22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian
25 grudnia – piątek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną
miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
10.30 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, †† dziadków Gertrudę
i Leona Koptoń, † Antoninę Szewczuk, † Józefa Szewczuka, † wujka
Stanisława Skórę oraz †† z pokrewieństwa
16.00 – w intencji Parafian

17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Wancke i Iwanek

26 grudnia – sobota – święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Stefanii z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Ewy z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
16.00 – w intencji Parafian
18.00 – za † mamę Marię Malik w 1. rocznicę śmierci, †† dziadków oraz
†† z pokrewieństwa
27 grudnia – niedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8.00 – za † żonę Alicję, † brata Stanisława, † siostrę Krystynę 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 dla Eugenii i Mariana
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
16.00 – w intencji Parafian
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Klarę i Alfreda Pszczoła, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (w tym limit 37 osób w naszym
kościele, respektowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa), zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
– w poniedziałek, wtorek i środę od 8.30 do 10.00 oraz od 16.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w czwartek (wigilia) od 9.00 do 11.00.
Jeśli chętnych do spowiedzi będzie więcej, to czas zostanie wydłużony.
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

B I S KU P O P O L S K I

Komunikat Biskupa Opolskiego
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia
Boże Narodzenie, najpiękniejsze rodzinne święta, to nasze najgłębsze spotkanie z Jezusem – wcielonym Synem Bożym. Betlejem łączy
niebo z ziemią, ale także sprowadza Boga między ludzi, uczy patrzeć
na siebie wzajemnie oczami przepełnionymi miłością i uwrażliwia
nasze serca na los najuboższych. Jezus przychodzi do nas jako ubogie Dziecię, by ludzkość mogła cieszyć się darem życia.
Od 27 lat nasza Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia jest w pełni
zaangażowana, by każde poczęte życie chronić, otoczyć miłością,
a matkom w trudnej sytuacji życiowej nieść pomoc i wsparcie.
Przejmującym świadectwem tych starań i troski podkreślającej
godność i świętość ludzkiego życia od samego poczęcia, są instytucje prowadzone przez Fundację: Dom Matki i Dziecka, Katolicki
Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wraz z współpracującymi z nim
kilkunastoma rodzinami zastępczymi i Poradnia Diecezjalna. Od
momentu powstania w 1993 roku Domu Matki i Dziecka z pomocy skorzystało ponad 1700 matek i dzieci. W tym roku otoczyliśmy opieką 31 matek z dziećmi. Za pośrednictwem Katolickiego
Ośrodka Adopcyjnego, który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, do adopcji trafiło 783 dzieci. W okresie pandemii pracownicy
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego czynili wszystko, by trudny czas
nie przedłużał procedur adopcyjnych i udało się 15 dzieciom zapewnić bezpieczny dom, a kolejnych 14 w ciągu kilku najbliższych
tygodni znajdzie się też na stałe w kochających rodzinach.
Służyć życiu to: modlić się, uczyć się, uczyć innych i nieść konkretną pomoc. Jednym z wyrazów konkretnej pomocy jest ofiara
pieniężna składana w czasie Pasterki Bożego Narodzenia. I w tym
roku, chociaż są tak wielkie ograniczenia, zebrana kolekta w całości będzie przeznaczona na wsparcie Domu Matki i Dziecka, ponieważ wymaga natychmiastowego, gruntownego remontu i rozbudowy. Pierwsze prace już się rozpoczęły.
Polecam całe dzieło Fundacji Ochrony Życia Waszej pamięci modlitewnej, a wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję
i błogosławię.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALENIE ŚWIECY
Prowadzący zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
CZYTANIE EWANGELII
Łk 2,1-14
Prowadzący: Posłuchajmy fragmentu Ewangelii św. Łukasza, któ-

ry opowiada o przyjściu na świat oczekiwanego Zbawiciela
Tekst odczytuje osoba wcześniej do tego przygotowana:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania”.

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Prowadzący: Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Prowadzący: Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy: Ojcze nasz.
Prowadzący: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała

blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego,
spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii można zaśpiewać kolędę, np. „Bóg
się rodzi”.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

PROŚBY

Prowadzący: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamie-

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwa-

lamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego
Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Prowadzący: Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej
nocy.
Prowadzący: Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

my się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze
w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On
będzie zawsze z nami.
Życzenia i przełamanie się opłatkiem.
Wieczerza.
MODLITWA PO WIECZERZY
Prowadzący: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna

Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

