Plan rekolekcji parafialnych (9–13 marca 2016 r.)
WIARA — KOŚCIÓŁ — ŚWIADECTWO MIŁOŚCI
JUBILEUSZ CHRZTU I MIŁOSIERDZIA

ŚRODA
9 marca

11.00 – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
13.00 – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas IV–VI
WIERZYĆ CZYLI… RZUCAĆ SIĘ W RAMIONA OJCA

CZWARTEK
10 marca

9.00
11.00
13.00
17.00
18.00
19.00

–
–
–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
spotkanie i spowiedź św. dla dzieci z klas IV–VI
okazja do spowiedzi św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną
nauka stanowa dla młodzieży

WIERZYĆ CZYLI… ZASIADAĆ DO STOŁU SŁOWA I EUCHARYSTII

PIĄTEK
11 marca

9.00
11.00
13.00
15.00

–
–
–
–

16.00
17.15
18.00
19.00

–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
Msza św. rekolekcyjna dla dzieci z klas IV–VI
Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego
Sakramentu
okazja do spowiedzi św.
Droga krzyżowa
Msza św. z nauką rekolekcyjną
nauka stanowa dla małżonków 25+ i rodziców dorosłych
dzieci

BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTĘ WIARY I MIŁOŚCI

SOBOTA
12 marca

9.00
16.00
18.00
19.00

–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
okazja do spowiedzi św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną (świadectwo jw.)
nauka stanowa dla małżonków 25–, rodziców wychowujących dzieci i narzeczonych
ŚWIADCZYĆ O WIERZE MIŁOSIERDZIEM

NIEDZIELA
13 marca

8.00
10.30
17.00
18.00

–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
Msza św. z nauką rekolekcyjną
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Słowo zachęty rekolekcjonisty
Drodzy Parafianie! Święty Papież Jan
XXIII, który przed dwoma laty został ogłoszony Świętym wraz z Janem Pawłem II,
w jednym ze swoich rozważań użył słów,
które w formie zachęty chciałbym przesłać Wam, drodzy Parafianie ze wspólnoty św. Pio w Zdzieszowicach, na kilka
dni przed wielkopostnymi rekolekcjami:
„Rekolekcje to czas odpoczynku i pracy.
Odpoczynek oznacza oddalenie się od
biegu codzienności i skupienie. Praca zaś
to poszukiwanie woli Bożej w nas i staranie się o to, abyśmy ją pełnili. Należy tę
pracę podjąć z sercem szeroko otwartym,
szczodrym, radosnym i ufnym”.
Żywię nadzieję, że z Bożą pomocą ten czas
taki właśnie dla nas będzie; że zrobimy
wszystko, by zatrzymać się na kilka dni
w biegu codzienności, po to, by zadać sobie w tym roku niełatwe pytania o sposób realizacji zobowiązań wynikających
z sakramentu Chrztu Świętego. A są nimi:
wierzyć Jezusowi, miłować Kościół, dawać
świadectwo wiary przez miłosierdzie. Do
postawienia tych pytań skłania nas trwający Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
oraz – ogłoszony przez Papieża Franciszka
– Rok Miłosierdzia. Podczas nauk ogólnych
pragnę wraz z Wami umocnić wiarę na

6 marca 2016 r.

chrzcie otrzymaną, zrozumieć wartość Kościoła
jako wspólnoty ochrzczonych oraz motywować siebie i Was do dawania świadectwa wiary przez miłosierdzie. Na stanowe
nauki zaś pragnę zaprosić osobno młodzież, małżonków młodszych, wychowujących dzieci i narzeczonych oraz małżonków ze stażem 25+ oraz osoby samotne,
by pochylić się z nimi nad tajemnicą trwałości małżeństwa i mocy wiary w rodzinie.
Przede wszystkim zaś pragnę wspólną modlitwę, Eucharystię i konfesjonał uczynić
rekolekcyjną przestrzenią doświadczania
Bożego Miłosierdzia.
Święty papież Jan w zacytowanych wyżej słowach określa pewien warunek konieczny dla dobrego przeżycia tego czasu;
przypomnę: „Należy tę pracę podjąć z sercem szeroko otwartym, szczodrym, radosnym i ufnym”. Takiego serca otwartego,
szczodrego, radosnego i ufnego, drodzy
bracia i siostry, szczerze Wam życzę. Bo
tylko w takim sercu może dokonać się to,
co jest istotą wielkopostnego czasu refleksji, tylko w takim sercu może dokonać się
na-wrócenie i umocnienie w wierze, której
wyznawanie ma być nasza chlubą i której
świadectwa potrzebują dziś ludzie i świat.
Szczęść Boże i do zobaczenia!
Ks. Waldemar Musioł

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
6 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
8.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczała, † ojca Pawła Gabor, †† teściów
Katarzynę i Jana oraz †† z rodziny Gabor i Kwoczała
10.30 – za † Teresę Polaczek w 7. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Polaczek
i Salisz
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz †† teściów
Katarzynę i Czesława Kalińskich
7 lutego – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Józefę i Stanisława Głuszek, †† dwie siostry i szwagrów oraz †† z pokrewieństwa Głuszek i Kral
8 marca – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
wnuczki Soni z okazji 18. rocznicy urodzin i opiekę Bożą w rodzinie
9 marca – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny z okazji 80. rocznicy urodzin i opiekę Bożą w rodzinie
10 marca – czwartek
9.00 – za † Emila Cerman w 30. dzień po śmierci
18.00 – za † Marię Nosila w 2. rocznicę śmierci, † dziadka Józefa, †† rodziców Gertrudę i Eugeniusza Sobala, † brata Romana i †† z pokrewieństwa
11 marca – piątek
9.00 – za † Henryka Makosz [ofiarowana od przyjaciół z DDP „Stokrotka“]
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, †† braci Edmunda, Franciszka i Józefa,
† męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa
12 marca – sobota
9.00 – za † mamę i babcię Teresę, † jej męża oraz †† z rodziny z obu stron
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Patrycji z okazji 40.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

13 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Antoniego
Bieleckich, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
		– za † Irenę Bohdan w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Czesława, †† rodziców i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † Henryka Olczyk
		– za † Heinricha Dudę z okazji jego ziemskich urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych: Droga krzyżowa (piątki o godz. 17.15), Gorzkie żale (niedziele o godz. 17.15).
▪▪ Od czwartku (dla dzieci – od środy) rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne. Szczegółowy plan podany jest na stronie 4.
▪▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.15 parafia św. Antoniego w Zdzieszowicach serdecznie zaprasza na Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez chór
muzykologii Wydziału Teologicznego UO wraz z klerykami Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka.
▪▪ W związku z przeżywanym w Kościele Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia,
parafia nasza organizuje w sobotę 16 kwietnia br. pielgrzymkę do Sanktuarium
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W programie m.in. Msza św. w kaplicy
klasztornej (z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny), prelekcja, wizyta w sanktuarium św. Jana Pawła II, zwiedzanie muzeum Jana Pawła II oraz ekspozycji kopii Całunu Turyńskiego. Wyjazd o godz. 6.00, powrót ok. godz. 19.30.
Cena – 30 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium i Kurii; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na inicjatywy duszpasterskie w diecezji. Serdecznie dziękuję za ofiary i wszelką życzliwość.
▪▪ W minionym tygodniu przeszła do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Anna
Kubala, lat 89, z ul. Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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

