Komunikat na rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego
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”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie
2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale
i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać
i wyznać nasze słabości, pragniemy też
z mocą pokazać światu ile wśród nas jest
świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która
sprawia, że konsekrowani są «żywymi ikonami Boga» po trzykroć Świętego”.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys.
osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych
Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić, że jest ich ponad dwa razy
więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie
te osoby oddają całych siebie na służbę
Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez
ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. […]
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją
obok nas i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo
wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele

też o nich słychać w mediach, a przecież
prowadzone przez nich szpitale, domy
opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam
i naszym rodzinom. Przecież tak wielu
z nas korzysta z posługi sakramentalnej
osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda
zakonne media. Nikt z nas nie może też
powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr
klauzurowych, które modlą się nieustannie
i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo
odkryli wartość całkowitego poświęcenia
się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy
zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny,
dla większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry,
do większego zainteresowania się życiem
osób konsekrowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom
zakonny. Zainteresujcie się codziennością
osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi
osobisty kontakt, spróbujcie zrozumieć,
dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże to
w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia,
który otrzymaliśmy wszyscy od Boga. […]
Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji
ds. Życia Konsekrowanego KEP
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„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powiadam: radujcie się, Pan jest blisko”

Trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą gaudete (z łac. „radujcie się”). Wspomniana nazwa pochodzi od antyfony rozpoczynającej Mszę św., która cytowana jest w tytule. W liturgii dzisiejszego dnia bardzo
wiele elementów kieruje myśli ku radości. Pierwsza modlitwa podczas Mszy św. przedstawia ją jako dar Boży
– dar, o który warto się starać: „Boże, Ty widzisz, z jaką
wiarą oczekujemy świat Narodzenia Pańskiego, spraw,
abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Radością dzielą się również czytania biblijne. Warto zwrócić
uwagę też na psalm responsoryjny, stanowiący wyjątkowo tzw. Pieśń Maryi, która przekazuje nam wyraźnie,
jak pierwsi chrześcijanie zapamiętali Matkę Pana – jako
radosną, jako Tę, która zanosi ku Bogu modlitwę uwielbienia, modlitwę radości: „raduje się duch mój w Bogu,
Zbawcy moim”. Misją Adwentu, a szczególnie dzisiejszej
niedzieli, jest więc ożywienie radości, w której duchowość chrześcijańska już od zawsze widziała jedną z podstawowych cech ucznia Chrystusa, a zarazem bogactwo
tego ucznia, skarb, którym ma dzielić się z innymi. Nie
oznacza to idealizowania rzeczywistości, nie znaczy, że
nie dostrzega się trudności i niebezpieczeństw. Radość
chrześcijańską rodzi pewność, że Bóg jest blisko, jest
z nami, w radości i w cierpieniu, w zdrowiu i w chorobie.
I ta radość nie zanika nawet w chwilach próby, cierpienia, nie jest powierzchowna, ale trwa w głębi człowieka,
który oddaje się w opiekę Bogu i w Nim pokłada ufność.

Puccio di Simone, Św. Jan Chrzciciel , XIV w.
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14 grudnia – Niedziela III Adwentu — Gaudete
8.00 – za † męża Jana Janowicza, †† jego rodziców, † bratową Halinę i † jej
syna Artura, za † brata Mariana Frańczaka i † jego żonę Marię oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców i teściów Wiktorię i Teodora Newrzela, Agnieszkę i Juliusza Kowolik oraz † brata Adolfa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów z okazji
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w naszej diecezji Peregrynacja Znaków Światowych Dni Młodzieży: Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Odebranie
znaków od młodzieży czeskiej odbędzie się na Kopie Biskupiej w niedzielę o godz.
14.00 na szczycie. Uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Opola są zaproszeni 15 i 16 grudnia do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu
na Opolskie Spotkanie Młodych, które będzie okazją do adoracji znaków ŚDM.

15 grudnia – poniedziałek
8.00 – za † Leokadię Kachnowicz w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Jana,
†† z pokrewieństwa z obu stron
16 grudnia – wtorek
18.00 – za † Małgorzatę Krawczyk, †† dziadków, †† teściów Różę i Józefa
Matuszek oraz †† z pokrewieństwa
17 grudnia – środa
18.00 – za †† rodziców Klarę i Filipa, † brata Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące
18 grudnia – czwartek
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana Świeców oraz za †† z rodziny
19 grudnia – piątek
18.00 – za † Eugeniusza Szajkowskiego, †† jego rodziców i rodzeństwo
20 grudnia – sobota
8.00 – za † Rudolfa Korzeńskiego w 30. dzień po śmierci
18.00 – za † Anastazję Legut w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Józefa oraz
†† z pokrewieństwa
21 grudnia – Niedziela IV Adwentu
8.00 – za † Pawła Golombek w 70. rocznicę śmierci, † jego żonę i dzieci, za
†† Wiktorię i Ryszarda Marek, † męża Jana i †† rodzeństwo
10.30 – za † ojca Antoniego Kopca
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Grażynę Grabińską w 9. rocznicę śmierci oraz † Sławomira Grabińskiego

▪▪ Dzisiaj gościmy w naszej parafii Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Żyrowej, które zaznacza swą obecność udziałem w liturgii,
a po Mszach św. przeprowadza zbiórkę pieniędzy oraz środków pielęgnacyjnych
dla niemowląt i ubrań dla maluszków. Dary te będą przeznaczone dla Domu Matki
i Dziecka w Opolu działającego w ramach diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.
▪▪ Serdecznie zachęcam do trwania w adwentowym duchowym wysiłku i udziału
w Mszach św. roratnich, które w naszym kościele sprawowane są codziennie
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Ciągle trwa też akcja Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom, w ramach której można nabyć wigilijne świece oraz opłatki.
▪▪ Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach (ul. Nowa 3) serdecznie zapraszają 19 grudnia od godz.
12.00 do 16.00 na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w sali gimnastycznej
(obok basenu). W programie m.in. występy uczniów, wystawa szopek i stroików.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego: codziennie
godzinę przed Mszą św. oraz dodatkowo w piątek od 10.00 do 11.30 oraz w piątek i sobotę od 19.00 do 20.00.
▪▪ Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza młodzież całej diecezji na Plus 
Prolog – spotkanie młodych od 30 grudnia do 1 stycznia do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Będzie to główne spotkanie młodych w czasie peregrynacji znaków ŚDM. Wszystkie informacje i zapisy
na stronie www.botafe.pl
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak będzie i za tydzień. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Zdzisławę
Rybicką, lat 85, zam. ul. Granicznej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

