▪▪ Dzisiaj po Mszach św. marianki zapraszają na kiermasz adwentowy. Można nabyć
m.in. poświęcone opłatki wigilijne, wieńce adwentowe, kartki świąteczne, kalendarze i słodycze.
▪▪ Zapraszam na nabożeństwo adwentowe o godz. 17.30, podczas którego zostaną
również poświęcone opłatki i wieńce adwentowe.
▪▪ We wtorek w salce przy kościele św. Antoniego odbędzie się o godz. 16.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Przy tej okazji dołączam się do zachęty Caritas
w Zdzieszowicach, aby wesprzeć potrzebujących poprzez organizowaną w sklepach GS zbiórkę żywności
▪▪ W środę 3 grudnia o godz. 17.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda
Bojanowskiego.
▪▪ Najbliższy czwartek to pierwszy czwartek miesiąca – zapraszam w tym dniu o godz.
17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, natomiast o godz. 19.00
zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas
trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza członków Klubu 6 grudnia 2014 r. na dzień
skupienia, który odbędzie się w klasztorze Annuntiata w Raciborzu. Wyjazd autobusem o godz. 7.45 z placu kościelnego na ulicy Pokoju.
▪▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
▪▪ Zbliża się czas kupowania i organizowania świątecznych prezentów. Warto zatroszczyć się o tych, którym wiedzie się gorzej i przygotować Szlachetną Paczkę.
Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną. Rodzinę, której chcemy sprawić prezent możemy wybrać przez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Juliana
Kąpałę, lat 86, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Franciszka Korzekwę, lat 65, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek),
zaś z parafii św. Antoniego odeszła do wieczności śp. Kamila Mulorz, lat 73, z ul.
Wschodniej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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

Nr 61/2014
Piękny czas Adwentu (wyraz pochodzi
od łacińskiego adventus i oznacza „przyjście”) ma nam co roku przypominać nie
tylko o początku zbawczych wydarzeń, ale
też o właściwej postawie chrześcijanina –
o czekaniu na przyjście Pana. Z pewnością
sprzyja temu bogata i wymowna symbolika, z którą spotykamy się w tym czasie.
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce,
są Roraty (nazwa pochodzi od pieśni adwentowej Rorate coeli – Niebiosa, spuście
rosę – Iz 43,8 ), pierwsze wzmianki o ich
celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w.
znane są już w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o Najświętszej Maryi
Pannie sprawowana jest o takiej porze,
że mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece. Roraty to czas, kiedy razem z Maryją oczekujemy na wybawienie,
jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Maryję symbolizuje specjalna świeca
zwana roratką, bo Maryja, jak jutrzenka
zwiastuje „wschodzące słońce” – Jezusa
Chrystusa. Po I wojnie pojawił się także
zwyczaj umieszczania w kościołach
wieńca adwentowego wykonanego
z jedliny z czterema świecami. Jest to
symbol nadziei. Również świece mają
określone znaczenie. Pierwsza z nich, za-

30 listopada 2014 r.
palana w I Niedzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Druga
symbolizuje wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej, trzecia symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przymierze z Bogiem,
zaś ostatnia – nauczanie proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza. Całość wieńca adwentowego (światło, zieleń i forma – krąg) symbolizują wspólnotę
oczekującą w nadziei i radości na przyjście
Pana. W okresie Adwentu podczas liturgii
używany jest fioletowy kolor szat. Fiolet,
jako że jest zmieszaniem dwóch kolorów:
czerwonego (wyraża to, co duchowe) i niebieskiego (wyraża to, co cielesne), symbolizuje również walkę między duchem
a ciałem, a także wskazuje nam na moment Wcielenia Chrystusa, który zjednoczył w sobie to, co boskie i to, co cielesne.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
30 listopada – Niedziela I Adwentu
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji
40. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dzieci: Maję Santura i Karola Jana Oriona
		– chrzest: Liliana Elżbieta Langer
17.30 – nabożeństwo
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Kazimierza
Thiel z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
1 grudnia – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf oraz †† z pokrewieństwa Kauf i Pelka
2 grudnia – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kamila z okazji 18. rocznicy urodzin
3 grudnia – środa
18.00 – za † mamę Janinę Łaba w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Michała,
† teścia Władysława oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
4 grudnia – czwartek
17.00 – Godzina Święta
18.00 – za † Erharda Nowarę w 1. rocznicę śmierci
5 grudnia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † matkę Janinę Piecha, † ojca Eryka, † babcię Marię, †† teściów
Irenę i Gintera oraz †† dziadków i †† z rodziny
6 grudnia – sobota
8.00 – za †† Jerzego i Gerarda, †† Eufemię i Floriana, †† Mariannę i Halinę
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mikołaja z okazji
75. rocznicy urodzin

7 grudnia – Niedziela II Adwentu
8.00 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruździak oraz †† z rodzin
Bruździak i Maćkowski
10.30 – za † Jerzego Kowol
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji
50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt
Narodzenia Pańskiego oraz jest czasem oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to jeszcze czas świąteczny, dlatego nie należy od
początku Adwentu ozdabiać swoich domów dekoracjami bożonarodzeniowymi.
Warto natomiast pielęgnować zwyczaje adwentowe, np.: gromadzenie się na modlitwę wokół świecy lub wieńca adwentowego. Zachęcam bardzo serdecznie do
udziału w Roratach. Zapraszam nie tylko dzieci z lampionami, ale też młodzież
i dorosłych. W naszym kościele Roraty będą codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00 – w związku z tym w środę nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Tematy kazań roratnich będą nawiązywały do materiałów zaproponowanych przez
Małego Gościa Niedzielnego. Z nimi związane też będą audycje roratnie dla dzieci
emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 w diecezjalnym Radiu Doxa.
Z początkiem Adwentu rozpoczyna się organizowana przez Caritas już po raz 21.
akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej z satysfakcją pisze w swoim przesłaniu, że pomimo upływającego
czasu i sytuacji demograficznej jaka panuje w naszej diecezji, ilość rozprowadzanych świec utrzymuje się na stałym poziomie i przekracza 80 tysięcy. Uzyskany
tegoroczny dochód zostanie przeznaczony w części na organizację wypoczynku
letniego dla dzieci z ubogich rodzin, a w drugiej części na dofinansowanie projektów dla dzieci organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas. W naszej parafii świece będą rozprowadzane podczas dzisiejszego kiermaszu oraz w przyszłą
niedzielę przed i po Mszach św.
▪▪ Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego
roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on
przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj”.

