▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zapra
sza również w sobotę 19 września na doroczną Pielgrzymkę Narodów do Sanktu
arium „Maria Hilf” w Zlatych Horach. W programie pielgrzymki: od godz. 9.30 mo
dlitwa różańcowa; Msza św. o godz. 11.00 i nabożeństwo maryjne o godz. 14.00.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz drugi odpust parafialny, który
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Serdecz
nie zapraszam zwłaszcza na Sumę odpustową, której będzie przewodniczył i ka
zanie wygłosi ks. prof. dr hab. Erwin Mateja. Po Mszy św. będzie tradycyjna z tej
okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła.
▪▪ Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają w przyszłą niedzielę na
wystawę prac i słodki poczęstunek.
▪▪ Również w niedzielę 20 września na Górze Świętej Anny odbędą się tegoroczne
dożynki diecezjalne. Suma dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
▪▪ Parafia Trójcy Świętej w Leśnicy oraz Zarząd DFK Leśnica organizują w dniach od
28 września do 6 października 2015 r. pielgrzymkę do Włoch. Spotkanie organi
zacyjne odbędzie się 16 września o godz. 17.00 w Domu Spotkań w Leśnicy. Wię
cej informacji można przeczytać na plakacie w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, przed kościo
łem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu, zaś w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Annę Dambiec, lat 85, z ul. Chopina. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Stygmatyk z Gargano – ciąg dalszy _ ________________________________________
być trwałe lub czasowe (czyli pojawiać się
na ciele tylko w niektórych momentach,
na przykład w piątki albo w Wielkim Tygo
dniu), mniej lub bardziej krwawe. Można
też mówić o stygmatach widzialnych i nie
widzialnych. Niektóre osoby, m.in. Ojciec
Pio, miały początkowo stygmaty niewi
dzialne, a dopiero od pewnego momentu
objawiały się one na ciele, stając się wi
doczne dla wszystkich. Historia opowiada
o setkach przypadków stygmatyków – co
ciekawe – w większości były to kobiety.
Według najnowszych badań w XX w. żyło
93 stygmatyków, wszyscy w Kościele ka

tolickim, wśród których był jeden kapłan
(Ojciec Pio). Niektórzy z nich zostali przez
Kościół katolicki zaliczeni do grona świę
tych i błogosławionych. Stygmatycy re
prezentowali różne grupy społeczne. Były
wśród nich osoby o przeciętnej inteligencji
(Tommasina Pozzi), jak i obdarzone niezwy
kłymi zdolnościami umysłu (Adrienne von
Speyer, lekarka, pisarka i duchowa inspira
torka H. U. von Balthasara), osoby świeckie
(Gemma Galgani) i duchowne (pierwszym
kapłanem ze stygmatami był o. Antoine
Crozier). Pierwszym stygmatykiem zapisa
nym w historii był św. Franciszek z Asyżu.
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Niezwykłe znaki Męki Pańskiej wyciśnięte na
ciele Ojca Pio tak bardzo określiły całość jego ży
cia, że niemal jego imieniem własnym stało się
określenie „stygmatyk”. O tym, w jaki sposób
i od kogo otrzymał stygmaty, Ojciec Pio zeznał
pod przysięgą podczas kanonicznego docho
dzenia przeprowadzonego w 1921 r.: „20 wrze
śnia 1918 r. po odprawieniu Mszy, gdy zatrzy
małem się w chórze na stosowne dziękczynienie,
dostałem nagle wielkich dreszczy po całym ciele.
Potem nastał spokój i zobaczyłem Naszego Pana
w postawie jak na krzyżu, choć miałem wraże
nie, że nie było krzyża, skarżącego się na brak
wzajemności u ludzi, szczególnie tych, którzy Mu
się poświęcili i przez Niego bardziej są umiło
wani. Widać było, że cierpi i chce, by dusze ludz
kie dzieliły z Nim Jego cierpienie. Zapraszał mnie,
bym przejął się Jego cierpieniem i medytował
nad nim, a jednocześnie troszczył się o zbawie
nie braci. Na te słowa poczułem się przepeł
niony współczuciem dla cierpienia Pana i zapy
tałem Go, co mógłbym zrobić. Usłyszałem głos:
«Weź udział w mojej Męce». Po tych słowach,
gdy wizja już się skończyła, wszedłem w głąb
siebie i rozpamiętywałem to, co się wydarzyło.
Wtedy zobaczyłem te znaki, z których kapały
krople krwi. Przedtem nic takiego nie miałem”.
„Stygmaty” są zjawiskiem bardzo złożonym
i trudnym do interpretacji, dlatego nawet współ

Krzyż na chórze kościoła, gdzie o. Pio otrzymał stygmaty

czesna literatura naukowa nie po
daje jednej, wyczerpującej definicji
tego zjawiska. Można powiedzieć,
że „stygmatyzacja” polega na ujaw
nieniu się na ciele, tj. na dłoniach,
stopach i na piersi, czasem też na
ramieniu lub czole (ślady korony cier
niowej nosiła św. Katarzyna ze Sieny
i św. Weronika Giuliani, a ranę od po
jedynczego ciernia – św. Rita z Cascii)
znaków męki Jezusa. Typologia tych
znaków jest bardzo szeroka: mogą

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
13 września – Niedziela XXIV Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 75.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † tatę Henryka Gola, † teściową Agnieszkę Segrodnik oraz †† z po
krewieństwa z obu stron
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
18.45 – nabożeństwo fatimskie
14 września – poniedziałek — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 – za † Jerzego Ochlast w 30. dzień po śmierci, oraz †† rodziców Ma
rię i Jana Ochlast, † syna Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz
†† z pokrewieństwa
15 września – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
16 września – środa — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
7.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk, † jej męża Jana, † brata Józefa, † bra
tową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa Golombek i Kucharczyk
17 września – czwartek
18.00 – za † Małgorzatę Cieślak w 1. rocznicę śmierci
18 września – piątek — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
18.00 – za † Edwarda Jagielnickiego oraz †† z rodziny
19 września – sobota
11.00 – ślub rzymski: Zuzanna Pawelec i Tomasz Cichoń
18.00 – za † Andrzeja Smolińskiego, † żonę Marię, †† z rodzin Smoliński
i Ponsa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– za † Jerzego Ochlast [ofiarowana od kolegi Joachima z rodziną]
20 września – Niedziela XXIV Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła
(kiermasz) i odpust parafialny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Liliany Langer oraz o potrzebne łaski Boże dla całej rodziny

10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lizelotty z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec
15.30 – chrzest: Antoni Paweł Mandala
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Katarzyny
z okazji 18. rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się V Tydzień Wychowania, którego częścią są
kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
Dziś przeżywamy również kolejny dzień fatimski – z tej okazji zapraszam o godz.
18.45 na różaniec i procesję ze świecami.
▪▪ We wtorek o godz. 17.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego
(sala św. Antoniego) odbędzie się spotkanie Przyjaciół Misji.
▪▪ Podobnie jak w ubiegłym roku parafia św. Antoniego organizuje spotkania katechumenatu, które są adresowane do osób dorosłych pragnących przygotować
się do sakramentu bierzmowania lub uzupełnić katechezę szkolną. Pierwsze spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej w salce św. Antoniego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. W związku z przypadającym w piątek świętem św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona dzieci
i młodzieży, będzie udzielane specjalne błogosławieństwo dzieciom szkolnym.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych.
▪▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz.
17.00 i w sobotę od godz. 16.00.
▪▪ W piątek o godz. 19.30 odbędzie się dla młodzieży spotkanie oazowe.
▪▪ Parafialna Rada Duszpasterska, Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają w sobotę 19 września od godz. 16.00 na odpustowo-osiedlowy piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”. W programie
m.in.: gry i zabawy dla dzieci (godz. 16.00–18.00), koncert zespołu „Kontrasty”
(godz. 18.30–19.30) oraz zabawa taneczna.
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

