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W niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia 
br. rozpoczną się w naszej parafii odwie-
dziny duszpasterskie. Sens tych spotkań 
wynika nie tylko z tradycji, ale jest też 
potwierdzony wskazaniami prawa ko-
ścielnego: „Pragnąc dobrze wypełnić 
funkcję pasterza, proboszcz powinien 
starać się poznawać wiernych powierzo-
nych jego pieczy. Winien zatem nawie-
dzać rodziny, uczestnicząc w troskach 
wiernych,  zwłaszcza  w  niepokojach 
i smutku, oraz umacniając ich w Panu”. 
Jednak najgłębszym motywem, a zara-
zem ideałem takich odwiedzin wydaje 
się być biblijna scena nawiedzenia przez 
Maryję jej krewnej – Elżbiety. Obydwie 
kobiety łączy niezwykłe Boże obdaro-
wanie i pragnienie dzielenia się błogo-
sławieństwem, które w Biblii występuje 
zarówno jako sławienie Boga za jakąś 
interwencję, jak też jest przyzywaniem 
mocy Boga nad kimś lub nad czymś. Ich 
spotkanie jest przeniknięte wzajemną 
akceptacją, życzliwością i delikatnością. 
I naszym spotkaniom niczego więcej nie 
potrzeba. Wystrój, kartoteka i podobne 
kwestie  są drugorzędne,  a pieniądze 
mogłyby jedynie przeszkadzać.

W oczekiwaniu na wzajemne  
duchowe wsparcie i błogosławieństwo  

– proboszcz.

Drogim Parafianom i Gościom 
życzę błogosławionych świąt 
i przeżycia na nowo bliskości 
Boga oraz wielkości człowieka ! 

Agnolo Bronzino, Pokłon pasterzy, XVI w.

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Biskup▪Opolski▪ogłosił▪komunikat▪w▪sprawie▪przeznaczenia▪na▪Fundusz▪Ochrony▪Życia▪
ofiar▪zebranych▪na▪tacę▪podczas▪tegorocznej▪Pasterki.▪Pisze▪w▪nim▪m.in.:▪„Skuteczna▪
działalność▪Diecezjalnej▪Fundacji▪Ochrony▪Życia▪w▪Opolu,▪która▪jest▪od▪lat▪wspierana▪
materialnie▪i▪duchowo▪przez▪wiernych▪i▪kapłanów▪naszej▪diecezji,▪skłania,▪by▪po-
dziękować▪Panu▪Bogu▪za▪wielkie▪dzieło▪ratowania▪życia,▪pomocy▪rodzinom▪i▪samot-
nym▪matkom.▪[…]▪Obejmuję▪wdzięczną▪modlitwą▪wszystkich,▪którzy▪w▪jakikolwiek▪
sposób▪doświadczyli▪wsparcia▪i▪dobra▪ze▪strony▪Fundacji,▪ale▪też▪wielu▪oddanych▪
pracowników,▪wolontariuszy▪i▪ludzi▪tak▪chętnie▪ofiarujących▪dar▪serca.▪[…]▪Wszyst-
kim▪ofiarodawcom▪z▪serca▪dziękuję▪i▪błogosławię.▪Biskup▪opolski▪Andrzej▪Czaja”.▪

▪▪ Okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪przed▪Uroczystością▪Narodzenia▪Pańskiego:▪
–▪dzisiaj,▪tj.▪w▪niedzielę▪od▪16.00▪do▪17.30▪i▪od▪19.00▪do▪21.00;
–▪w▪poniedziałek▪i▪wtorek▪od▪10.00▪do▪11.30▪oraz▪od▪16.00▪do▪21.00▪(z▪przerwą▪
na▪Mszę▪św.);

–▪w▪środę▪(wigilia)▪od▪9.00▪do▪11.30.
▪▪ Serdecznie▪zachęcam▪do▪religijnego▪przeżycia▪wigilii▪Bożego▪Narodzenia▪i▪pielę-

gnowania▪tradycyjnych▪zwyczajów▪wigilijnych.▪Pasterka▪w▪naszym▪kościele▪będzie▪
sprawowana▪o▪godz.▪22.00,▪a▪w▪kościele▪św.▪Antoniego▪o▪godz.▪24.00.

▪▪ Biskupi▪diecezjalni▪udzielają▪dyspensy▪od▪obowiązku▪zachowania▪wstrzemięźliwo-
ści▪od▪pokarmów▪mięsnych▪w▪piątek▪–▪26▪grudnia▪2014▪r.,▪w▪święto▪św.▪Szczepana.

▪▪ W▪dniach▪od▪27▪do▪31▪grudnia▪br.▪na▪terenie▪naszej▪parafii▪będą▪kolędować▪dwie▪
grupy▪dzieci▪i▪młodzieży:▪z▪Publicznego▪Gimnazjum▪w▪Zdzieszowicach▪pod▪opieką▪
pana▪Krzysztofa▪Kleniewskiego▪oraz▪z▪Publicznej▪Szkoły▪Podstawowej▪nr▪2▪w▪Zdzie-
szowicach▪pod▪opieką▪pani▪Krystyny▪Kleniewskiej.▪Każda▪grupa▪będzie▪miała▪iden-
tyfikator.▪Dochód▪z▪kolędowania▪będzie▪przeznaczony▪(jak▪co▪roku)▪na▪cele▪mi-
syjne,▪częściowo▪też▪na▪cele▪Parafii.▪Prosimy▪o▪serdeczne▪przyjęcie▪kolędników.

▪▪ Biskup▪Opolski▪zaprasza▪wszystkich▪migrantów▪zarobkowych▪i▪ich▪rodziny▪na▪do-
roczne▪spotkanie▪modlitewne,▪które▪odbędzie▪się▪w▪Niedzielę▪Świętej▪Rodziny▪28▪
grudnia▪o▪godz.▪11.00▪w▪kościele▪parafialnym▪w▪Jemielnicy.

▪▪ Bardzo▪serdecznie▪dziękuję▪wszystkim,▪którzy▪włączyli▪się▪w▪przygotowanie▪bożo-
narodzeniowego▪wystroju▪naszego▪kościoła,▪zwłaszcza▪budowniczym▪szopki▪oraz▪
darczyńcom▪i▪organizatorom▪choinek▪z▪ich▪oświetleniem.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪Tak▪też▪będzie▪
w▪Uroczystość▪Narodzenia▪Pańskiego▪i▪w▪przyszłą▪niedzielę.▪Kolekta▪zbierana▪na▪
Pasterce▪będzie▪przeznaczona▪na▪Fundusz▪Ochrony▪Życia,▪zaś▪w▪święto▪św.▪Szcze-
pana▪–▪na▪Wydział▪Teologiczny▪w▪Opolu.

Paraf ia R zymskokatol 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 : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00
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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 Kopiec, †† dziadków Marię i Pawła Kopiec oraz 

Paulinę i Ryszarda Lebok
  14.30 – chrzest: Victoria Julia Cebula.
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Grażynę Grabińską w 9. rocznicę śmierci oraz † Sławomira Gra-

bińskiego

22 grudnia – poniedziałek
  18.00 – za † Paulinę Mainczyk oraz †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
23 grudnia – wtorek
  18.00 – za †† rodziców Białas, † siostrę, †† dwóch braci, † szwagierkę oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
24 grudnia – środa — Wigilia Narodzenia Pańskiego
  8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
  22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian

25 grudnia – czwartek — uROcZyStOść NARODZeNIA PAńSKIeGO
  8.00 – za † Antoniego Grabisch, †† rodziców, † synową Teresę oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
  10.30 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† Jana i Marię Dresler, † siostrzeńca 

Dariusza Pelc, †† szwagrów i szwagierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za †† Krystynę i Henryka Anioł

26 grudnia – piątek — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
  8.00 – za †† Jana i Różę Rak
  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki i Zygmunta 
z okazji 40. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

  11.30 – chrzest: Mikołaj Adamcewicz, Laura Mendowska
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Marcina Sady 
z okazji 10. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

27 grudnia – sobota — święto św. Jana Apostoła i ewangelisty
  8.00 – za † Teresę Lepich w 9. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
  18.00 – w intencji Parafian
28 grudnia – Niedziela I po Narodzeniu Pańskim – święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
  8.00 – w intencji rodzin naszej Parafii
  10.30 – za † Kazimierza Bazyluka w 6. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 

Dudko i Bazyluk
  14.00 – chrzest: Alina Wiśniewska
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Antoniego Gorzel [od sąsiadów i przyjaciół z ul. Pionierów]

28 grudnia, niedziela – od godz. 15.00
ulice: Prusa, Słowackiego

29 grudnia, poniedzia ł ek – od godz. 10.00
ulica Pionierów – numery parzyste

30 grudnia, wtorek – od godz. 10.00
ulica Pionierów – numery nieparzyste

2 stycznia, piątek – od godz. 10.00
ulice: Kopernika, Żwirki, Wigury

3 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: Brzozowa, Góry Świętej 

Anny, Rozwadzka

4 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulice: Mickiewicza, Krótka

5 stycznia, poniedzia ł ek – od godz. 10.00
ulice: Piaskowa, Graniczna, Żyrow-

ska, Kwiatowa, Polna

7 stycznia, środa – od godz. 15.00
ulica Zawadzkiego

8 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
Plac 1 Maja

9 stycznia, piątek – od godz. 15.00
ulica Sienkiewicza

10 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: 22 Lipca, Roosevelta

11 stycznia, niedziela – od godz. 14.00
ulica Strzelecka – numery parzyste

12 stycznia, poniedzia ł ek – od godz. 15.00
ulica Strzelecka – numery nieparzyste

13 stycznia, wtorek – od godz. 15.00
ulica Katowicka – numery parzyste

14 stycznia, środa – od godz. 15.00
ulica Katowicka – numery nieparzyste

15 stycznia, czwartek – od godz. 15.00
ulica Żymierskiego

16 stycznia, piątek – od godz. 15.00
ulica Wolności – numery nieparzyste

17 stycznia, sobota – od godz. 10.00
ulice: Wolności – numery parzyste, 

Dunikowskiego

18 stycznia, niedziela – od godz. 14.30
kolęda dodatkowa

Plan odwiedzin kolędowych


