łością wszystkim, zwłaszcza tym, których
dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin
boryka się dzisiaj z problemami niewiary
swoich dzieci, zauważamy z niepokojem
wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym większym przekonaniem
trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną
wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa
Chrystusa. Ta Ewangelia, jak podkreślił Ojciec Święty Franciszek, jest zdolna udzielić
odpowiedzi na najbardziej nawet zawiłe pytania człowieka. Miłość nie umarła. Miłość
objawia się przez żywe i radosne świadectwo wielu rodzin, które w ciszy, jak Rodzina
z Nazaretu, dzień po dniu żyją miłością
i przebaczeniem. […] Jakże dziś potrzeba
takich świadomych i umiejących odczytywać znaki czasów rodziców, aby nie zniszczyć niewinności dziecka, aby nie zakłócić
jego naturalnego procesu dojrzewania i odkrywania siebie także na poziomie seksualnym. Konieczne jest więc wytworzenie
w rodzinie atmosfery bliskości i wzajemnego zaufania. Ta atmosfera rodzi się tylko
wtedy, kiedy rodzice silni łaską sakramentu
małżeństwa, wsparci miłością, są darem
dla siebie wzajemnie i dla dzieci.
2. Radość bycia ze sobą i dla siebie
W dokumencie podsumowującym Synod
Biskupów zauważono z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności
i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci
i młodzież, osoby starsze i schorowane,
a nawet małżonkowie w relacji do siebie
nawzajem. Jak stwierdzili Ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga oraz kruchych relacji
w rodzinie. Receptą na radość życia jest
tylko powrót do Boga, który będąc Miłością pozwala człowiekowi w pełni uczest-

niczyć w miłości. W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy
tajemnicę miłości rodzinnej – mieć czas na
to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które
pozwolą na budowanie trwałych więzi. […]
3. Rodzina środowiskiem ewangelizacji
Dostrzegamy trud wielu małżeństw i rodzin, które pogłębiają swoją wiarę, wychowują dzieci w wierze katolickiej i pragniemy im podziękować za to świadectwo.
[…] To codzienne głoszenie Chrystusa przez
poświęcenie, rezygnację z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny
jest bardzo potrzebne i stanowi najlepszą
szkołę wspólnego dobra. Wzajemna miłość
małżonków jest najbardziej wymownym
potwierdzeniem obecności Boga wśród
nas. Ona pozwala dzieciom dorastać do
autentycznego zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka.
4. Troska Kościo ła – „być blisko”
Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, chcemy
zachwycić się miłością Rodziny z Nazaretu i uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa
szacunku oraz odpowiedzialności za tych,
których Bóg nam powierzył. Miłość bowiem nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością i troską o dobro drugiego.
[…] Odpowiedzialność z kolei domaga się
wysiłku oraz stawiania ukochanej osoby
ponad swoje wygody czy przyzwyczajenia. Musi ona być budowana na prawdzie o człowieku, który został stworzony
jako mężczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boga. […] Wszyscy jako Kościół
– biskupi, kapłani, osoby konsekrowane
i świeccy, a zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich powrocie do Boga. […]
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Głosić z radością Ewangelię o rodzinie
Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka.
Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować.
Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę
o Bogu, który jest miłością to i my, ludzie
wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej
Rodziny odkrywać prawdę o Miłości. […]
1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa
Dzięki Bożej Opatrzności przeżywaliśmy
w tym roku w dniach 5–19 października III
Nadzwyczajny Synod Biskupów, podczas
którego Ojcowie synodalni, zjednoczeni
z Ojcem Świętym, przypomnieli, że Ewangelia o rodzinie stanowi istotne przesłanie
Kościoła. Jego nieprzerwane nauczanie
przypomina, że rodzina jest miejscem poznawania wiary, dzielenia się sobą i budowania najtrwalszych relacji. Rodzina, która
bierze swój początek w sakramencie małżeństwa jest ciągle dla wielu młodych największym pragnieniem życia. Bóg pragnie
szczęścia człowieka i dlatego chce, aby małżonkowie obdarowali się sobą i przyjęli sie-

bie wzajemnie w rodzinie, aby nowe życie,
owoc miłości małżeńskiej, poczynało się
w środowisku najbardziej mu przyjaznym.
Ojcowie synodalni zwracają uwagę, że proces wychowania człowieka nie odbywa się
samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze
rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i mi-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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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, Piotr Paweł Kowolik
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Antoniego Gorzel [od sąsiadów i przyjaciół z ul. Pionierów]

▪▪ Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe. Dla przypomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (28 grudnia), od godz. 15.00 – ulice: Prusa, Słowackiego
— w poniedziałek (29 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Pionierów – numery parzyste
— we wtorek (30 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste
— w piątek (2 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Kopernika, Żwirki, Wigury
— w sobotę (4 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Brzozowa, Góry Świętej Anny,
Rozwadzka.

29 grudnia – poniedziałek — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za †† Martę i Jerzego Janoszek i dusze w czyśćcu cierpiące

▪▪ Przypominamy, że od wczoraj do 31 grudnia br. na terenie naszej parafii kolędują
dwie grupy dzieci i młodzieży: z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach pod
opieką pana Krzysztofa Kleniewskiego oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr
2 w Zdzieszowicach pod opieką pani Krystyny Kleniewskiej. Ofiary składane z racji tego zaangażowania są przeznaczone (jak co roku) na cele misyjne, częściowo
też na cele parafii.  

30 grudnia – wtorek — szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za † Małgorzatę Krawczyk, †† dziadków Tomeczek i Krawczyk
31 grudnia – środa — siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian
1 stycznia – czwartek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – za † Henryka Skórę, †† rodziców i rodzeństwo
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – za † Andrzeja Ostrowskiego w 2. rocznicę śmierci, †† z rodzin
Ostrowskich i Sawickich
2 stycznia – piątek — wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – za † Stanisława Krupiaka, † żonę Adelę, †† z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące
3 stycznia – sobota
8.00 – za † Juliana Kąpałę w 30. dzień po śmierci
18.00 – za † syna Adama w 21. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
4 stycznia – Niedziela II po Narodzeniu Pańskim
8.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Polaczek, †† z pokrewieństwa Polaczek i Salisz
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Heinricha Dudę w 30. dzień po śmierci

▪▪ W dzisiejszą Niedzielę Świętej Rodziny podczas Mszy św. o godz. 18.30 w katedrze opolskiej odbędzie się diecezjalne zakończenie Roku Rodziny.
▪▪ W środę przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2014. Serdecznie zapraszam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz
nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grzechy
popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2014 oraz dziękczynne Te
Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
▪▪ W czwartek świętujemy Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Modlitw
o Pokój, a także pierwszy czwartek miesiąca. Msze św. w naszej parafii będą sprawowane jak w każdą niedzielę.
▪▪ W piątek – z racji, że jest to również pierwszy piątek miesiąca – zapraszam po  
Mszy św. o godz. 7.00 na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ Z racji odwiedzin duszpasterskich kancelaria parafialna będzie czynna codziennie pół godziny po Mszy św.
▪▪ Dzisiejsza kolekta, podobnie jak w Nowy Rok, jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
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

