o godz. 16.00. Aby zachować przepisy dotyczące limitu osób w kościele, przy wejściu do kościoła będą przygotowane kartki pełniące rolę „biletu”.
▪ Przypominam, że zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego w naszej diecezji w tym
roku nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich. Zastępczą formą wzajemnego duchowego wsparcia są dodatkowe Msze św. w intencji Parafian.
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych
sobót miesiąca.
▪ 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 Nowy Rok i w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

„Czcij ojca twego i matkę twoją” – ciąg dalszy _________________________________
kultury. Są twoimi pierwszymi – po Bogu
– dobroczyńcami. Jeśli Bóg sam jest dobry, jest samym Dobrem, to oni mają największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A więc: czcij twoich rodziców! Jest tu
pewna analogia z czcią należną Bogu.
Czwarte przykazanie jest szczególnie blisko związane z przykazaniem miłości. Pomiędzy «czcij» a «miłuj» zachodzi bardzo
bliski związek znaczeniowy. U swych podstaw cześć odpowiada cnocie sprawiedliwości. W istocie rzeczy nie można jednak
pomyśleć o czci bez miłości i to zarazem
Boga i bliźniego. Chodzi wszakże o «bliźnich» w znaczeniu najbliższym i najściślejszym, a więc o rodziców i dzieci. Czy układ
międzyosobowy wskazany czwartym przykazaniem jest jednostronny? Czy zobowiązuje tylko do czci rodziców? Dosłownie biorąc – tak. Pośrednio jednak możemy mówić
o «czci» należnej dzieciom od rodziców.
«Czcij», to znaczy uznawaj! Kieruj się wewnętrzną afirmacją osoby, przede wszystkim oczywiście ojca i matki, ale również

wszystkich innych członków rodziny. Cześć
jest postawą zasadniczo bezinteresowną.
Rzec by można, iż jest «bezinteresownym
darem osoby dla osoby» i w tym spotyka
się z miłością. Jeżeli czwarte przykazanie
wymaga tej czci dla ojców i matek, wymaga jej także ze względu na dobro rodziny – to równocześnie, ze względu na
to samo dobro, stawia też wymagania rodzicom. Rodzice – zdaje się im przypominać Boże przykazanie – postępujcie tak,
aby zasłużyć na cześć (i miłość) ze strony
Waszych dzieci! Nie pozostawiajcie Bożego wymagania czci dla Was w «moralnej
próżni»! Chodzi więc ostatecznie o cześć,
która jest wzajemna. Przykazanie «czcij
ojca i matkę» pośrednio mówi rodzicom:
Czcijcie Wasze dzieci, synów i córki tak, jak
one na to zasługują. Zasługują zaś dlatego,
że są, oraz dlatego, że są tym, kim są – i to
od pierwszej chwili poczęcia. Przykazanie
to pozostaje nie tylko wyrazem wewnętrznej więzi rodziny, ale ukazuje również zasadę ich wewnętrznej spójni […]”.

R. VII: 2020, nr 52 (375)
Obchodzone dzisiaj święto Świętej Rodziny
jest dobrą okazją do przypomnienia kilku
myśli św. Jana Pawła II o czwartym przykazaniu Bożym, które zawarł w Liście do rodzin, napisanym w 1994 r. z okazji Roku Rodziny. Ojciec Święty pisał (p. 15): Czwarte
przykazanie: «Czcij ojca twego i matkę
twoją» dotyczy rodziny, jej wewnętrznej
spoistości, rzec można – solidarności. Werbalnie przykazanie to nie mówi o rodzinie,
faktycznie jednak właśnie o niej mówi. Jakoby Boży Prawodawca nie znalazł innego
słowa dla wyrażenia komunii pokoleń, jak
właśnie to słowo: «Czcij» (Wj 20,12). Słowo
to wyraża w inny jeszcze sposób, czym jest
rodzina. Nie chodzi o jakieś «sztuczne» wyniesienie rodziny, chodzi o sformułowanie
oddające jej podmiotowość oraz wszystkie
prawa, jakie z tej podmiotowości rodziny
wynikają. Rodzina jest wspólnotą szczególnie intensywnych wzajemnych odniesień: pomiędzy małżonkami, pomiędzy
rodzicami a dziećmi oraz między pokoleniami. Trzeba wspólnotę tę szczególnie zabezpieczyć. Dlatego nie znajduje wyrażenia lepszego niż właśnie to: «Czcij». «Czcij
ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył
na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie»
(Wj 20,12). Przykazanie to następuje po
trzech fundamentalnych przykazaniach,
które dotyczą stosunku człowieka i ludu

27 grudnia 2020 r.

Izraela do Boga: «Słuchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem – Panem jedynym» […],
które są zarazem przykazaniem miłości
Boga «nade wszystko», «z całego swego
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił». Znaczące jest, że czwarte przykazanie wpisuje się w ten kontekst: «Czcij
ojca i matkę», gdyż są oni dla ciebie niejako
zastępcami Pana Boga – są tymi, którzy dali
ci życie, a przez to wprowadzili cię w cały
krąg ludzkiego bytowania: rodu, narodu,

J. Tissot, Jezus znaleziony w świątyni, ok. 1890 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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

28 grudnia – poniedziałek – święto świętych Młodzianków, męczenników
18.00 – za zmarłych w miesiącu grudniu: śp. o. Paschalisa Kwoczałę OFM,
śp. Piotra Telickiego

29 grudnia–
grudnia wtorek — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
18.00 – za † mamę Marię Janoszek, † ojca Jerzego, † męża Andrzeja oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron

30 grudnia – środa — szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za † mamę Różę Marię Jacheć w rocznicę ziemskich urodzin

31 grudnia – czwartek — siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian

1 stycznia – piątek – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwagrów
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną
miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
16.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną
miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
17.30 – Nieszpory
18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną
miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2 stycznia – sobota — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną
miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
18.00 – za † Stanisława Jusiela oraz †† rodziców i †† teściów

3 stycznia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
8.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego z okazji ziemskich urodzin
oraz za †† z rodziny
10.30 – za † Stanisława Kabelskiego w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców
i †† teściów
16.00 – w intencji Parafian
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Zofię i Jerzego Szewczyków oraz †† dziadków z obu
stron

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W czwartek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2020. Serdecznie zapraszam w tym dniu – przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń sanitarnych
– 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.
Zakończenie roku kalendarzowego sprzyja różnym podsumowaniom – i choć zdajemy sobie sprawę z tego, że życie religijne jest trudno „policzalne”, to jednak
zewnętrzne formy życia religijnego, przejawiające się w sprawowaniu obrzędów
liturgicznych, głównie sakramentalnych, można wykazać. Statystyka sakramentalna w mijającym roku w naszym kościele prezentuje się następująco: chrzty – 26
(w 2019 – 42, w 2018 – 38); bierzmowani – 45 (w 2019 – 20, w 2018 – 27); Pierwsza Komunia św. – 29 (w 2019 – 8, w 2018 – 39); śluby – 14 (w 2019 – 20, w 2018 –
18); pogrzeby – 28 (w 2019 – 22, w 2018 – 24).
▪ W piątek świętujemy Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego,
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. będą sprawowane jak w minione święta, czyli z dodatkową Mszą 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

