▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Elżbieta Koziołek ze Zdzieszowic i Dobromir Zając ze
Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Franza Zimmermanna, lat 85, z ul. Zielonej. Wieczny odpoczynek racz Mu
dać Panie...
Boże, Ojcze miłosierny, zawierzamy Ci ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Jezu, Dobry Pasterzu, zawierzamy Ci Ojca Świętego Franciszka. Ochraniaj go, daj mu moc słowa, niech jego nauczanie będzie światłem dla
młodzieży z całego świata i dla Polski.
Duchu Święty, niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Roztropny mistrzu, mądry prawodawco – ciąg dalszy ___________________________
mądrej równowagi i dbałości o osobisty
rozwój. Św. Benedykt określa swoją Regułę
jako „maleńką, pisaną dla początkujących”;
w rzeczywistości jednak przynosi ona wskazania przydatne nie tylko mnichom, gdyż
ze względu na swój umiar, na swoje człowieczeństwo i swoje trzeźwe rozeznanie
między tym, co istotne a tym, co drugorzędne, zachowuje ona ciągle swoją oświecającą moc. Dobre owoce dzieła św. Benedykta, były dostrzegalne niemal od razu:
klasztorne wspólnoty, zakładane w całej
Europie, przywracały cywilizację, stawały
się nieraz jedynymi ośrodkami, w których
rozwijała się kultura. Zakonnicy uprawiali

ziemię, karczowali lasy, zakładali stawy
rybne, budowali młyny, wprowadzali innowacje techniczne. A jednocześnie klasztory były ośrodkami naukowymi – to tam
przetrwała myśl starożytnych. Pozostaje
ciągle aktualne czerpanie z tego dziedzictwa i to zarówno w wymiarze indywidualnym, narodowym i europejskim, o czym
pisał już papież Paweł VI ustanawiając św.
Benedykta Patronem Europy: „Dla stworzenia nowej i trwałej jedności istotne są
niewątpliwie narzędzia polityczne, gospodarcze i prawne, ale trzeba również wzbudzić odnowę etyczną i duchową, czerpiącą
z chrześcijańskich korzeni kontynentu…”.

R. III: 2016, nr 28 (144)
„Św. Benedykt przekazuje swoją regułę zakonną św. Maurusowi i innym mnichom" – tak
opisane jest poniżej przedstawione malowidło,
które wyszło spod ręki dwunastowiecznego artysty. Cóż nadzwyczajnego ilustruje ten obraz?
Nieco wtajemniczeni w dzieje Kościoła odpowiedzieliby, że jest to symboliczne odwzorowanie niezwykle donisłego osiągnięcia, jakim
było stworzenie przez św. Benedykta z Nursji
zasad życia monastycznego, na których oparły
się średniowieczne zakony. Ale czy to rzeczywiście takie ważne dla człowieka XXI wieku?
Odpowiedź nasuwa się po głębokiej refleksji
nad prawdziwą wartością dzieła Świętego. Dlatego warto sobie uświadomić cały kontekst

Roztropny mistrzu,
mądry prawodawco,
Który nad światem
jaśniejesz zasługą,
Napełnij znowu ziemię,
Benedykcie,
Światłem Chrystusa.
To dzięki tobie
nowy ład zakwitnął
Między ludami,
co jedność znalazły,
Skłoniłeś bowiem
wszystkie do przyjęcia
Prawa Bożego.

10 lipca 2016 r.

jego czasów, tj. przełomu V i VI wieku.
Europa była wtedy wstrząsana strasznym kryzysem wartości i instytucji,
wywołanym przez upadek Cesarstwa
Rzymskiego, przez najazd nowych ludów i upadek obyczajów. Równocześnie nastąpował długotrwały regres
kultury. Nawet stare rzymskie miasta obracały się w ruinę. W takim momencie dziejów pojawia się człowiek
dostrzegający konieczność takich zasad
i reguł życia, które wniosą prawdziwy
zaczyn duchowy, wprowadzą ład w życie, poszanowanie zdrowego rytmu
pracy, modlitwy, odpoczynku, nauczą

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
10 lipca – XV Niedziela Zwykła

8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Nicole Kowollik
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Adama
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Antoni Klimaszewski
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
s. M. Natalii Anny z okazji urodzin
11 lipca – poniedziałek — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

19.00 – za † ojca Jana Dominikana w 1. rocznicę śmierci, † matkę Zofię w 40.
rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron i † szwagra Georga Bronner
12 lipca – wtorek— Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

19.00 – za †† rodziców Kulosa, †† teściów Kurpiela oraz †† dwie siostry Lidię
i Gerdę, † syna Artura i †† z pokrewieństwa
13 lipca – środa— wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róż Różańcowych
19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 lipca – czwartek

19.00 – za † Matyldę Skóra, jej † męża i †† dzieci
15 lipca – piątek — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

19.00 – za † matkę Łucję Cieślak w 5. rocznicę śmierci, † ojca Pawła, † córkę
Małgorzatę oraz †† dziadków Grzegorza i Joannę
16 lipca – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

14.00 – chrzest: Jagoda Kowalska
19.00 – za † Marię Mende oraz jej † męża Otto Mende w 7. rocznicę śmierci

17 lipca – XVI Niedziela Zwykła

8.00 – za †† rodzin Cichon i Linek
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wincentego z okazji
65. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
11.30 – chrzest: Bartosz Józef Apostel
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Józefa Barteczko, † siostrę Jadwigę, † brata
Józefa, † szwagierkę, †† trzech szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W środę 13 lipca serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św.
zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami). W tym dniu nie
będzie Mszy św. o godz. 7.00.
▪▪ W dniach 15–19 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczne Święto Młodzieży, czyli ogólnopolskie spotkanie młodzieży organizowane przez franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Program spotkania przewiduje czas na codzienną Eucharystię, pracę w grupach, konferencje franciszkańskie, spotkania z Gośćmi oraz
wieczorne koncerty. Więcej informacji: www.swietomlodziezy.com.
▪▪ W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Góra
Karmel znana jest nam ze Starego Testamentu – to miejsce obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza. W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja
noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi,
przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę
przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem.
Na Górze Świętej Anny w przyszłą niedzielę odbędzie się odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej połączony z obchodami kalwaryjskimi.
▪▪ Przypomnienie! Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu, którą organizuje 17 lipca 2016 r. (wyjazd z parkingu przy sklepie
„Malorny” o godz. 7.30) Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach. W programie m.in. Msza św. w kościele franciszkańskim w Dabrowie Górniczej, spotkanie
z ks. Mikołajem w cerkwi prawosławnej wraz z prelekcją, a także zwiedzanie pałacu i parku w Pławniowicach. Zapisy: tel. 77 47 26 000.
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

