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Żyjąc rytmem kalendarza liturgicznego, 
najbliższe dni ubogaci nam obchód święta 
Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób 
cały lud Boży przeżywa na nowo to, co 
wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej 
– Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzie-
ciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, 
że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem 
świata i Zbawieniem narodów. W 1997 r. 
Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 
stwarzając okazję do głębszej refleksji ca-
łego Kościoła nad darem życia poświęco-
nego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje 
Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała 
– Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym 

składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, 
z siebie samych w miłości do Chrystusa, 
składają osoby konsekrowane. Tradycyj-
nie już w tym dniu do wiernych Kościoła 
w Polsce zwraca się Przewodniczący Komi-
sji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Te-
goroczny jego list zatytułowany jest: Wie-
rzę w Kościół Chrystusowy. Konsekrowani 
świadkami wiary w Kościele i w świecie. 
Bp Jacek Kiciński napisał w nim m.in., że 
liturgia słowa tego święta „prowadzi nas 
do Świątyni – DOMU BOGA. Maryja wraz 
z Józefem przynoszą Jezusa do Jerozo-
limy, aby przedstawić Go Panu […]. Roz-
ważanie tego ewangelicznego wydarzenia 

z życia Świętej Rodziny przypomina nam, 
że wiara, którą przeżywamy w codzien-
ności, aktualizuje się w Świątyni. Jest ona 
miejscem doświadczenia wspólnoty du-
cha i przestrzenią budowania wzajemnych 
więzi z Bogiem i między sobą. W Świątyni 
jest obecna prorokini Anna służąca Bogu 
wiernie w postach i na modlitwie oraz 
starzec Symeon wyczekujący pociechy 
Izraela, który przyszedł tam za natchnie-
niem Ducha. Nie sposób nie zauważyć, 
że wszyscy oni tworzą wspólnotę osób, 
których życie opiera się na słowie Bożym; 
wspólnotę wiary przeżywanej w posta-
wie wierności i otwartą na natchnienia 
Ducha Świętego. Te trzy elementy wspól-
noty wiary: słowo, wierność i otwartość 
na Ducha Świętego stanowią istotny ele-
ment życia każdej osoby konsekrowanej. 
Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, 

to przede wszystkim rozważać słowo Boże, 
wiernie trwać na modlitwie i być otwar-
tym na to, co Duch Święty chce nam po-
wiedzieć – szczególnie poprzez naucza-
nie Kościoła. […] Osoby konsekrowane 
towarzyszą nam poprzez swoją obec-
ność. Obecność miłosierną, pełną zatro-
skania, ale także przez obecność milczącą 
przepełnioną modlitwą w intencjach Ko-
ścioła i świata. W minionym roku byliśmy 
świadkami beatyfikacji 10 sióstr męczenni-
czek elżbietańskich. Ich świadectwo wiary 
staje się dla współczesnej kultury powierz-
chowności zaproszeniem, by nie zatrzymy-
wać się na tym, co zewnętrzne i przemija-
jące. Trwając wiernie przy powierzonych 
ich opiece osobach oraz broniąc swo-
jej i ich godności, przyjęły krzyż cierpie-
nia i wzgardy, stając się dla nas wzorem  
odkrywania prawdziwej Miłości […]”. G. Bellini, G. Bellini, Ofiarowanie Jezusa w ŚwiątyniOfiarowanie Jezusa w Świątyni, ok. 1469 r., ok. 1469 r.

 ▪ W piątek, a także już w czwartek po Mszy św. wieczornej, będzie udzielane bło-
gosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w inten-
cji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. porannej 
oraz wieczorem podczas adoracji odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Po-
częciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (5 lutego) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-
tkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Fran-
ciszka w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane 
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na utrzymanie kontem-
placyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie wspar-
ciem naszej parafii i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie –Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________ ____________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

29 29 stycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁAstycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz †† z pokrewień-

stwa i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Ojca Pio z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w służbie chorym i samotnym 
oraz o opiekę Bożą dla wszystkich podopiecznych

 17.00 – nabożeństwo kolędowe
 18.00 – za † mamę Kunegundę Pisczor w 1. rocznicę śmierci, † ojca Rudolfa  

oraz †† z rodziny

30 stycznia 30 stycznia – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla dzieci i wnucząt: Natalii, Vanessy, Sofii i Remka oraz o opiekę 
Bożą dla całej rodziny

31 stycznia 31 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Jana Bosko,prezbitera
 18.00 – w intencji Parafian

1 lutego 1 lutego – środa 
 7.00 – w intencji Parafian

2 lutego 2 lutego – czwartek — ŚWIĘTO OFIAROWANIA ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGOPAŃSKIEGO
 7.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość i wszelkie potrzebne łaski, a szczególnie o zdrowie dla 
wszystkich naszych chorych

 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w 15. rocznicę śmierci i † ojca Alfonsa

3 lutego 3 lutego – piątek — — wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
 18.00 – w intencji Parafian

4 lutego 4 lutego – sobota 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze o godz. 17.00 bardzo serdecznie zapraszam na koncert kolęd w wy-
konaniu chóru Cantamus Deo z parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmę-
cie. Koncert będzie miał charakter nabożeństwa. 

 ▪ W dzisiejszą, ostatnią niedzielę stycznia przypada w Kościele Katolickim 70. Światowy 
Dzień Trędowatych. Kościół odegrał w ciągu wieków bardzo ważną rolę w opiece 
nad trędowatymi. Od pierwszych leprozoriów do dziś ośrodki misyjne są głównymi 
miejscami troski nad trędowatymi. Jesteśmy zaproszeni do objęcia modlitwą za-
równo chorych, jak i ich opiekunów.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza we wtorek (31.01.2023) o godz. 16.00 na ze-
branie, które odbędzie się w domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ W czwartek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Podczas Mszy św. będzie błogosławieństwo gromnic. 
W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci 
Matki Bożej Gromnicznej (cena – 10 zł; ofiara będzie przeznaczona na prowadzone 
przez tę wspólnotę dzieła charytatywne).

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.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

 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † ciocię Wiktorię Ziegler, † wujka Jana, †† z pokrewieństwa Ziegler, 

Widera i Drywulski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5 5 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁAlutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Janinę Szot w 1. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko: Cezary Czok
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Sabiny i Mariusza Fyrgut 
z okazji ich 50. rocznicy urodzin, a także dla Artura i Tatiany Fyrgut, 
oraz Katarzyny, Marka i Czesławy Piątek

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
Aleksandra z okazji 13. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w ro-
dzinach: Rzepka i Czerwiński


