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Gdy na taśmie trwania przesuwa się kolejny rok, my-
śli nasze chętnie skłaniają się ku refleksjom i pod-
sumowaniom. Myślę, że warto temu się poddać, 
bo dla naszej wspólnoty był to pierwszy rok, w któ-
rym mogliśmy przeżyć już jako samodzielna parafia 
wszystkie uroczystości, święta i wydarzenia wyzna-
czane rytmem roku liturgicznego. Uhonorowa-
niem  były dla nas celebry przeżywane z biskupami 
– Wielkanoc i Boże Narodzenie z biskupem gliwic-
kim Janem Kopcem, a Boże Ciało z biskupem Paw-
łem Stobrawą. Przeżyliśmy rekolekcje parafialne pod 
przewodnictwem o. Piotra Kwoczały, odpust para-
fialny z ks. prałatem Antonim i kaznodzieją – ks. Woj-
ciechem Lippą, a niektórym z nas było dane odbyć 
dziękczynną pielgrzymkę do Włoch. Ubogaceniem 
były nabożeństwa z chórem i zespołem muzycznym. 
W naszym kościele 28 dzieci zostało obmytych wodą 
chrztu św., 19 dzieci przystąpiło do Pierwszej Ko-
munii św., 21 młodych przyjęło sakrament bierz-
mowania, a 9 par umocniło się sakramentem mał-
żeństwa. Dla 18 Parafian wypraszaliśmy łaskę życia 
wiecznego. Dzięki wielkoduszności i odpowiedzial-
ności wielu wiernych możemy przeżywać liturgię 
w czystym kościele, z przykładną oprawą muzyczną 
oraz bezcenną służbą w zakrystii i przy ołtarzu. Nie-
zwykła hojność Parafian pozwoliła przeprowadzić 
wiele inwestycji. Najznaczniejsze prace dotyczyły 
wymiany nagłośnienia w kościele oraz zorganizowa-
nia kancelarii parafialnej, jadalni i pokoju gościnnego 
na plebanii. Za zaufanie oraz ogromną życzliwość  
wszystkim Drogim Parafianom z serca dziękuję.

1. Na początku nowego roku, który uzna-
jemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, 
pragnę skierować do każdego mężczyzny 
i kobiety, jak również do wszystkich lu-
dów i narodów świata, do szefów państw 
i rządów, do zwierzchników różnych re-
ligii  najlepsze życzenia pokoju, którym 
towarzyszy moja modlitwa, by ustały 
wojny, konflikty i liczne cierpienia po-
wodowane zarówno przez człowieka, jak 
i przez stare i nowe epidemie oraz nisz-
czące skutki katastrof naturalnych. Mo-
dlę się w sposób szczególny, abyśmy od-
powiadając na nasze wspólne powołanie 
do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli na rzecz szerzenia 
zgody i pokoju na świecie, umieli oprzeć 
się pokusie postępowania w sposób nie-
godny naszego człowieczeństwa.
W orędziu na 1 stycznia 2014 r. stwier-
dziłem, że „do pragnienia życia pełnego 
(...) należy nieodparte dążenie do brater-
stwa, pobudzające do jedności z innymi, 
w których znajdujemy nie wrogów czy 
konkurentów, ale braci, których trzeba 
serdecznie przyjąć[1]”. Ponieważ człowiek 
jest istotą relacyjną, mającą realizować się 
w kontekście relacji międzyludzkich, in-
spirowanych sprawiedliwością i miłością, 
to zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju 
ma uznanie i respektowanie jego godno-
ści, wolności i autonomii. Niestety, coraz 
bardziej rozpowszechniona plaga wyzysku 
człowieka przez człowieka poważnie godzi 
w życie w jedności i powołanie do nawią-

zywania relacji międzyludzkich nacecho-
wanych szacunkiem, sprawiedliwością i mi-
łością. To odrażające zjawisko, prowadzące 
do pogwałcenia podstawowych praw dru-
giego oraz unicestwienia jego wolności 
i godności, przybiera różne formy, które 
pragnę pokrótce rozważyć w świetle Słowa 
Bożego, abyśmy mogli uznawać wszystkich 
ludzi „już nie za niewolników, lecz za braci”.
[…] Jednakże braterstwo wyraża także 
różnorodność i różnicę istniejącą między 
braćmi, choć są oni związani przez naro-
dzenie i mają tę samą naturę oraz tę samą 
godność.  Tak więc wszyscy ludzie, jako bra-
cia i siostry, są z natury w relacji z innymi, 
od których się różnią, ale z którymi łączy 
ich to samo pochodzenie, ta sama natura 
i godność. Na tej właśnie podstawie bra-
terstwo stanowi sieć relacji o fundamen-
talnym znaczeniu dla  budowania rodziny 
ludzkiej, stworzonej przez Boga. […]
3. Od niepamiętnych czasów różne społe-
czeństwa ludzkie znają zjawisko zniewole-
nia człowieka przez człowieka. […] Dzisiaj, 
w wyniku pozytywnego rozwoju świado-
mości ludzkości, niewolnictwo zostało for-
malnie zniesione na świecie. Prawo każ-
dej osoby do tego, aby nie była trzymana 
w warunkach niewoli lub w poddaństwie 
zostało uznane w prawie międzynarodo-
wym za normę nieodwołalną. […] 
4. Dziś, podobnie jak w przeszłości, u pod-
staw niewolnictwa leży koncepcja osoby 
ludzkiej, która dopuszcza możliwość trak-
towania jej jak przedmiot. […]
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Już nie niewolnicy, lecz bracia 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

4 stycznia – Niedziela II po Narodzeniu Pańskim
 8.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak oraz †† z pokre-

wieństwa z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Polaczek, †† z pokrewieństwa Po-

laczek i Salisz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Heinricha Dudę w 30. dzień po śmierci
5 stycznia – poniedziałek 
 7.00 – za † Elżbietę Bucher w 30. dzień po śmierci
6 stycznia – wtorek — UROCZYSTOŚć OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za †† rodziców Alfreda i Rozalię Malkusz, † męża Antoniego, † syna 

Henryka i †† teściów Albina i Paulin Gola
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin

 18.00 – w intencji Parafian
7 stycznia – środa
 7.00 – za † Waltera Zagrol w 16. rocznicę śmierci, † jego żonę Annę oraz 

† Agnieszkę Krahl w 4. rocznicę śmierci
8 stycznia – czwartek
 7.00 – za † Małgorzatę Cieślak oraz †† jej dziadków
9 stycznia – piątek
 7.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik
10 stycznia – sobota
 18.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego Noglik, †† Jadwigę i Stefana Zylka 

oraz †† z pokrewieństwa
11 stycznia – Niedziela III po Narodzeniu Pańskim — ŚWIĘTO ChRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za † męża Szymona Miedza, †† rodziców i teściów, † brata Teodora 

oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Rudolfa 
z okazji 50. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Helenę Pancerz w 20. rocznicę śmierci, † jej męża Jana, † syna 

Zdzisława oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪parafii▪trwają▪odwiedziny▪kolędowe.▪Serdecznie▪dziękuję▪wszystkim,▪którzy▪już▪
otworzyli▪swoje▪domy▪i▪z▪wielką▪serdecznością▪przyjęli▪kolędę.▪Dla▪przypomnie-
nia▪podaję▪plan▪wizyt▪na▪najbliższe▪dni:
—▪dzisiaj▪(4▪stycznia),▪od▪godz.▪14.00▪–▪ulice:▪Mickiewicza▪(od▪ostatniego▪nu-

meru),▪Krótka
—▪w▪poniedziałek▪(5▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪Piaskowa▪(od▪ostatniego▪nu-

meru),▪Graniczna,▪Żyrowska▪(od▪ostatniego▪numeru),▪Kwiatowa,▪Polna
—▪w▪środę▪(7▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulica▪Zawadzkiego
—▪w▪czwartek▪(8▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪Plac▪1▪Maja
—▪w▪piątek▪(9▪stycznia),▪od▪godz.▪15.00▪–▪ulica▪Sienkiewicza
—▪w▪sobotę▪(10▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪22▪Lipca,▪Roosevelta▪(od▪ostat-

niego▪numeru).▪
▪▪ W▪związku▪z▪odwiedzinami▪kolędowymi▪nie▪będzie▪dziś▪Nieszporów.
▪▪ We▪wtorek▪6▪stycznia▪obchodzimy▪uroczystość▪Objawienia▪Pańskiego.▪Msze▪św.▪

będą▪odprawiane▪tak,▪jak▪w▪każdą▪niedzielę.▪W▪tym▪dniu▪będziemy▪gościć▪w▪naszej▪
parafii▪Siostry▪Służebniczki▪NMP▪wraz▪z▪wychowankami▪z▪Zespołu▪Placówek▪Opie-
kuńczo-Wychowawczych▪w▪Kłodzku▪(Placówka▪▪nr▪1▪„Sasanka”),▪którzy▪zapraszają▪
wszystkich▪Parafian▪i▪Gości▪o▪godz.▪16.00▪na▪jasełka▪zatytułowane▪„Moc▪Miłości”.

▪▪ W▪środę▪o▪godz.▪17.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Dzieci▪Maryi.
▪▪ Grupa▪Przyjaciół▪Misji▪zaprasza▪swoich▪członków▪i▪sympatyków▪na▪spotkanie▪

opłatkowe,▪które▪odbędzie▪się▪w▪sobotę▪10▪stycznia▪br.▪o▪godz.▪14.00▪w▪klaszto-
rze▪Sióstr▪Służebniczek▪w▪Leśnicy.

▪▪ W▪niedzielę▪11▪stycznia▪o▪godz.▪14.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Franciszkańskiego▪
Zakonu▪Świeckich▪w▪auli▪domu▪katechetycznego▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego.

▪▪ Z▪racji▪odwiedzin▪duszpasterskich▪kancelaria▪parafialna▪będzie▪czynna▪codzien-
nie▪pół▪godziny▪po▪Mszy▪św.

▪▪ Składam▪serdeczne▪podziękowanie▪grupom▪dzieci▪i▪młodzieży,▪które▪w▪dniach▪od▪
27▪do▪31▪grudnia▪2014▪r.▪kolędowały▪na▪terenie▪naszej▪parafii▪pod▪opieką▪Pań-
stwa▪Kleniewskich.▪Część▪dochodu▪z▪kolędowania▪w▪kwocie▪500▪zł▪została▪prze-
znaczona▪na▪cele▪misyjne.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪in-
nych▪instytucji▪diecezjalnych,▪w▪Uroczystość▪Objawienia▪Pańskiego▪kolekta▪bę-
dzie▪przeznaczona▪na▪misje,▪a▪w▪przyszłą▪niedzielę▪–▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪
„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

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


