▪▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową
z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00 i 18.00. W tym
dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej
granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. roku
życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). Przykazanie kościelne zobowiązuje
wiernych w całym Wielkim Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach.
Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 10 do 13 marca br.;
rekolekcjonistą będzie ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki o godz. 17.15)
i Gorzkich żali z kazaniami pasyjnymi, które będzie głosił ks. Mateusz Dąbrowski
(w niedziele o godz. 17.15). Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
▪▪ W czwartek 11 lutego, we wspomnienie Marii Panny z Lourdes, z racji obchodzonego Światowego Dnia Chorego, serdecznie zapraszam o godz. 9.00 na Mszę
św. w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. odbędzie się inscenizacja w wykonaniu dzieci z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Zdzieszowicach, a następnie spotkanie przy kawie i herbacie w DDP „Stokrotka”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Emila
Cermana, lat 81, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w czwartek), zaś z parafii św.
Antoniego zmarła śp. Felicję Herma, lat 85, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie...
wierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»”. Ojciec Święty
zauważa, że „choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji”. Niesie z sobą pytanie:
„Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy. W tych sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony
wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć,
że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż.
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Nadchodzący tydzień jest bogaty w religijne wydarzenia i praktyki pobożnościowe.
Kalendarz liturgiczny wyznacza najpierw przeżycie chwil adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach nabożeństwa czterdziestogodzinnego, następnie z pomocą
wymownego popiołu skłania do porządkowania swego życia, by w końcu zwrócić
uwagę na przesłanie, jakie niesie Światowy Dzień Chorego.
Czterdziestogodzinne nabożeństwo ma bogatą symbolikę –
liczba 40 w Biblii oznacza święty czas: przed rozpoczęciem
nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo
czasu padał deszcz w trakcie potopu, Izraelici szli z niewoli
egipskiej do Ziemi Obiecanej przez 40 lat, przez 40 godzin,
według tradycji, Jezus przebywał w grobie. Korzeni tego nabożeństwa można szukać już w XIII w., a upowszechnione zostało w w. XVI, zachowując charakter pokutny i ekspiacyjny.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty
znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza
czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II
wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w Kościele.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w 1992 r.
i wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie
objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego.
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku
w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Tegoroczne
obchody odbędą się w Nazarecie w Ziemi Świętej. Dlatego
w orędziu na tę okazję Papież nawiązał do ewangelicznego
opisu wesela w Kanie Galilejskiej, wybierając temat: „Za-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
7 lutego – V Niedziela Zwykła
8.00 – za † Tadeusza Pytlik [ofiarowana od siostry Heleny i rodziny Pientos]
10.30 – za † Stanisława Wawrzyka oraz †† z rodziny Wawrzyk i Gdak
		– modlitwa za roczne dziecko: Barbara Segrodnik
15.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Jerzego Bałonia
8 lutego – poniedziałek
9.00 – za † matkę Marię Pospieszczyk w 1. rocznicę śmierci, † męża Tadeusza
Pieronka oraz †† z pokrewieństwa Pospieszczyk i Pieronek
10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Manfreda Stroka w 8. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
9 lutego – wtorek
9.00 – w intencji Parafian
10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Władysławę Korzeńską w 1. rocznicę śmierci
		– za † Teresę Kwoczała w 8. rocznicę śmierci
10 lutego – Środa Popielcowa
7.00 – za † matkę Martę Schulwitz w 5. rocznicę śmierci, † ojca Rafała oraz
†† z pokrewieństwa
18.00 – w intencji Parafian
11 lutego – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
9.00 – w intencji wszystkich chorych w naszej parafii
18.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Małgorzaty i Oswalda,
a zwłaszcza o opiekę Anioła Stróża i wszelkie łaski dla Klary
12 lutego – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,
† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę Klarę,
†† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
13 lutego – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Michała z okazji urodzin

14 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła
Stróża dla Aleksandra Czerwińskiego z okazji 6. rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Zgodnie ze zwyczajem, przed Środą Popielcową w kościołach organizowane są
tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek,
na adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób
adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem
(jest to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
niedziela
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy dla wszystkich
– 16.00 – Róże Różańcowe
– 17.00 – rodziny
– 17.30 – Nieszpory eucharystyczne
poniedziałek i wtorek
– 10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 11.00 – adoracja w ciszy dla pracujących po południu
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy dla wszystkich
– 16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 17.00 – rodziny
– 17.30 – Nieszpory eucharystyczne
▪▪ Od niedzieli do soboty włącznie trwa 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy oraz podejmowania ofiar
w intencji nawrócenia grzeszników. Szczególną intencją tegorocznych modlitw są
Światowe Dni Młodzieży, stąd też wynika hasło: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić”.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.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

