
Zakończenie roku kalendarzowego sprzyja różnym podsumowaniom. Zewnętrzne 
formy życia religijnego, przejawiające się w sprawowaniu obrzędów liturgicznych, 
głównie sakramentalnych, w mijającym roku w naszym kościele przedstawiały się 
następująco: chrzty – 48 (w 2020 – 26, w 2019 – 42); bierzmowania nie było (w 2020 
– 45, w 2019 – 20); Pierwsza Komunia św. – 24 (2020 – 29, w 2019 – 8); śluby – 11 
(w 2020 – 14, w 2019 – 20); pogrzeby – 18 (w 2020 – 30, w 2019 – 22).

 ▪ W sobotę będziemy świętować Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Narodzenia 
Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. Msze św. będą sprawowane jak w niedziele. 

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę (2 stycznia 2022 r.) 
o godz. 14.00 na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się w domu 
katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Zapowiedź! W Uroczystość Objawienia Pańskiego pragniemy zorganizować spon-
taniczne kolędowanie Dzieciątku przy żłóbku w naszym kościele. Do udziału go-
rąco zachęcam dzieci, które mogą albo zaśpiewać kolędę, albo zagrać, albo też 
przedstawić jakieś opowiadanie o Bożym Narodzeniu. Do kolędowania włączą się 
także podopieczni Domu św. Karola z Koźla.

 ▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożo-
narodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz 
darczyńcom i organizatorom choinek, a także sprzątającym kościół. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w Nowy Rok i w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Annę My-
śliwiec, lat 82, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Danutę Czekała, 
lat 55, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek racz Im 
dać Panie...
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Jedną z bardzo dobrze znanych biblijnych 
scen o Świętej Rodzinie, bogato opisywanej 
w apokryfach i ilustrowanej w malarstwie, 
jest z pewnością Ich ucieczka do Egiptu. 
Wszystko za sprawą okrutnego Heroda, 
który obsesyjnie bojąc się utraty tronu, po-
stanowił zgładzić rywala. Wtedy to, według 
ewangelisty Mateusza, Józef otrzymał we 
śnie ostrzeżenie od anioła i nakaz podróży. 
Warto w tym miejscu sięgnąć do książki 
Daniela-Ropsa: Życie codzienne w Palesty-
nie, by lepiej rozumiejąc ówczesne warunki 
funkcjonowania, wyciągnąć z tego opowia-
dania ponadczasowe wnioski. Najpewniej 
Święta Rodzina udała się do Egiptu szlakiem 
karawan, wędrując jak najbliżej wybrzeża, 
bo wnętrze Judei to nieprzyjazna pustynia, 
gdzie „wszystko jest smutne”, tzn. jałowa, 
naga ziemia, pozbawiona roślinności (kolo-
rowo i z drzewami pochylającymi się, by dać 
swoje owoce Dzieciątku było tylko w apo-
kryfach). Prawdopodobnie podróżowali na 
ośle – niezastąpionym w tamtym terenie, 
na skalistych, wąskich i stromych górskich 
drogach. Wprawdzie zwierzę to w ewange-
lijnym przekazie nie występuje, ale z wo-
zów korzystali tylko ludzie bogaci, a konno 
jeździli wyłącznie żołnierze. W podróż za-
bierano ze sobą bukłak z wodą i winem lub 
octem owocowym. Nie wyruszano też ni-
gdy w drogę bez wydrążonej dyni, która 

miała służyć do czerpania wody w napo-
tkanych studniach. Podstawową częścią 
garderoby mieszkańców Palestyny były 
tunika, czyli suknia sięgająca sporo za ko-
lana. Płaszcz był wtedy odpowiednikiem 
naszego palta, ale też garnituru, bo nie 
wypadało bez niego stanąć przed prze-
łożonym ani udać się do świątyni. Służył 
poza tym do wielu celów, na przykład jako 
posłanie i przykrycie nocą, bo był luźny, 
bardziej podobny do obszernej peleryny. 

Koniecznym elementem uzupełniającym 
strój był pasek, a właściwie szeroki pas, 
z obszernymi kieszeniami, który zastępo-
wał dzisiejsze portfele i torby (pasek Matki 
Bożej, wedle tradycji osobiście przez Nią 
utkany, był przez wieki czczony w Konstan-
tynopolu jako najświętsza relikwia). Święta 
Rodzina mogła dotrzeć do celu po kilku 
dniach mozolnej wędrówki, pokonując 
zapewne czterdzieści kilometrów dzien-
nie, bo takie są możliwości osła. W Egip-

cie przebywało w tym czasie około miliona 
Żydów. Nie wiadomo, gdzie Józef z rodziną 
zamieszkał, ale w Kairze, w starej dziel-
nicy koptyjskiej, istnieje krypta czczona  
jako miejsce pobytu Świętej Rodziny. 
Jakie są wnioski? Każda rodzina mierzy 
się z konkretnymi warunkami i okoliczno-
ściami życia. W każdej rodzinie może po-
jawić się jakiś problem, czy troska. Każdą 
rodzinę wspiera Bóg (czytaj: łaska sakra-
mentu małżeństwa). I jakie jeszcze?
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2626 grudnia grudnia  – – niedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFAniedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz dla syna Adama i wnuczka Rysia z okazji uro-
dzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † mamę Różę Marię Jacheć z okazji ziemskich urodzin
  – chrzest: Oskar Malik
 14.00 – chrzest: Aleksander Jan Brończyk
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Kamila w 1. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

27 grudnia 27 grudnia – poniedziałek — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
 7.00 – za †† rodziców Klarę i Alfreda Pszczoła, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Granicznej, 
Kwiatowej, Piaskowej, Pionierów, Żyrowskiej

28 grudnia 28 grudnia – wtorek– święto świętych Młodzianków, męczenników
 7.00 – za †† rodziców Halinę i Alfonsa Bohdan, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Wolności, Placu 
1 Maja, Sienkiewicza

29 grudnia 29 grudnia – środa — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 7.00 – za † mamę i babcię Marię Janoszek, † ojca Jerzego, † męża Andrzeja 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o wzajemną miłość, zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski zwłaszcza dla mieszkańców ulic: Kopernika, 
Krótkiej, Mickiewicza, Spokojnej, Wigury, Żwirki

30 grudnia 30 grudnia – czwartek — szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 7.00 – za † ojca Alfonsa Kwoczałę w 1. rocznicę śmierci
 18.00 – za zmarłych w miesiącu grudniu: śp. Arnold Zerman (pochowany 

3 grudnia), śp. Annę Myśliwiec, śp. Danutę Czekała

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Przypominam, że zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego w naszej diecezji także 
w tym roku nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich. Zastąpią je Msze 
św. w intencji parafian z kazaniem, wspólnym kolędowaniem i błogosławieństwem 
rodzin zamieszkałych przy wskazanych w intencji ulicach.

 ▪ W piątek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2021. Serdecznie zapra-
szam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz 
na nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grze-
chy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym oraz dziękczynne Te Deum 
laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławień-
stwo w nowym roku. 

Paraf ia Rzymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia Rzymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i   i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki  i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i   i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki  i  piątk i  od 9.00 do 10.00

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

11 stycznia stycznia  – – sobotasobota –  – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYIUROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – w intencji Parafian
  – za † mamę i babcię Genowefę, † jej męża Władysława, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Stanisława Kabelskiego oraz †† rodziców i †† teściów

22 stycznia stycznia  – – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMII NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
 8.00 – za † męża i ojca Stanisława Jusiela z okazji ziemskich urodzin, †† te-

ściów Stefanię i Bronisława, †† rodziców Władysławę i Jana Bulskich, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † Marzannę Kotlewską z okazji ziemskich urodzin oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Franciszek Józef Zając
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego z okazji ziemskich urodzin 

oraz za †† z rodziny


