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 ▪ Parafia św. Antoniego wraz z Biurem Turystycznym Stachura z Opola ponawiają 
zaproszenie na pielgrzymkę do Medjugorie, która jest organizowana od 8 do 16 
października 2016 r. Zapisy i dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
77 484 46 98 (p. Urszula Szramka). 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Elżbieta Koziołek ze Zdzieszowic i Dobromir Zając ze 
Zdzieszowic — zapowiedź III; Joanna Wygasz z Żyrowej i Łukasz Kwiotek ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I; Paulina Chruścicka ze Zdzieszowic i Hubert Sparzak ze 
Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę 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. Zbigniewa Wudarczyka, lat 46, ostatnio zam. w Kędzierzynie-Koźlu (pogrzeb od-
będzie się w poniedziałek o godz. 14.00). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Podróżnych w dom przyjąć – ciąg dalszy  _____________________________________

„Gość w dom, Bóg w dom” – to znane 
przysłowie, które dobrze współbrzmi 
z wymienionym uczynkiem miłosierdzia, 
dosłownie spełniło się w biblijnej scenie 
zilustrowanej poniżej. Kontekst dzisiej-
szej Liturgii Słowa (w ramach pierwszego 
czytania usłyszymy opis spotkania Abra-
hama z trzema Postaciami) podejmują-
cej m.in. kwestię gościnności, a przede 
wszystkim rozpoczynające się w Polsce 
Światowe Dni Młodzieży wydają się być 
dobrą okolicznością do 
zastanowienia się nad 
nie zawsze już oczywi-
stym chrześcijańskim 
wezwaniem: „podróż-
nych w dom przyjąć”. 
Wprawdzie nasza pa-
rafia – ze względu na 
mniejszą niż plano-
wano ogólną liczbę 
gości – nie będzie go-
spodarzem dla żadnej 
z zagranicznych grup, 
to jednak jako wspól-
nota włączymy się 
w przyjęcie pielgrzy-
mów z Australii przez 
parafię św. Antoniego. 

Sprawa udzielania go-
ściny podróżnym ma 

rodowód jeszcze przedbiblijny. Wywodzi 
się z uwarunkowań życia nomadycznego, 
gdy wędrowanie było nieodłącznym skład-
nikiem życia i przeżycia. W naszych cza-
sach powody, które skłaniają do wędro-
wania i podróży, są rozmaite. Gdy mają 
motywy religijne, tzn. gdy impuls do wyru-
szenia w drogę pochodzi od Boga, łączą się 
z powołaniem i zapoczątkowują pielgrzy-
mowanie. Pierwszym wędrowcem, który 
rozpoczął podróż w posłuszeństwie Bogu, 

Uczynki miłosierdzia: podróżnych w dom przyjąć!

był Abraham. Odpowiadając z wiarą na 
powołanie, opuścił swój kraj, miasto oraz 
dom rodzinny „i udał się w drogę, jak mu 
Pan polecił”. Abraham, „ojciec wierzą-
cych”, dał zarazem pierwszy przykład go-
ścinności. Ujrzawszy trzy osoby zbliżające 
się do jego namiotu w najgorętszej po-
rze dnia, wyszedł na ich spotkanie i zapro-
sił do siebie: „O Panie, jeśli darzysz mnie 
życzliwością, racz nie omijać twego sługi!”. 
Tradycja chrześcijańska dostrzega w tym 
wydarzeniu niezwykłą intuicję pierwszej 
księgi Starego Testamentu zapowiada-
jącą prawdę o Trójcy Świętej, gdyż Abra-
ham „ujrzał trzech, lecz Jedynego uwiel-
bił”. Przyjmując w swoim namiocie trzech 
podróżnych, Abraham udzielił gościny sa-
memu Bogu. Izraelici zawsze pamiętali, że 
niegdyś byli wędrowcami, obcymi i nie-
wolnikami. Stąd do obowiązków spo-
łecznych należało dobre traktowanie po-
dróżnych: „Jeżeli w waszym kraju osiedli 
się przybysz, nie będziecie go uciskać”.  

Rzecznikiem i obrońcą przybyszów jest 
Bóg: „On wymierza sprawiedliwość sie-
rotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, 
udzielając mu chleba i odzienia”. W oka-
zywaniu gościnności znajduje więc wyraz 
naśladowanie Boga. Ewangelie potwier-
dzają to nastawienie do gościnności i po-
kazują, że życie ziemskie Pana Jezusa – od 
narodzin po czas publicznej działalności – 
odzwierciedlało kondycję przybysza zda-
nego na pomoc innych. Jezus zaproszony 
do domu faryzeusza Szymona, komentu-
jąc zachowanie gospodarza, wskazał, że 
nie wystarczy poprzestać na zaprosze-
niu i wpuszczeniu kogoś do środka, lecz 
trzeba okazać mu życzliwe nastawienie 
serca widoczne w uczynkach. Papież Be-
nedykt XVI mówił, iż „przybyszów w dom 
przyjąć” znaczy także: umożliwić rzetelne 
poznanie Jezusa Chrystusa tym, którzy Go 
nie znają. Gościnność – jako autentyczne 
i skuteczne dawanie świadectwa wiary – 
może być dziś jedną z form ewangelizacji. Bartolomé Esteban Murillo, Abraham i trzej anio łowie, 1667 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

17 lipca – XVI Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† z 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
 18.15 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Józefa Barteczko, † siostrę Jadwigę, † brata 

Józefa, † szwagierkę, †† trzech szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

18 lipca – poniedziałek
 19.00 – za †† rodziców Marię i Bernarda Neukirch, †† dziadków z obu stron 

oraz †† z pokrewieństwa

19 lipca – wtorek
 19.00 – za † Ryszarda Filusz w 10. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa 

Filusz i Rzepka

20 lipca – środa — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
 7.00 – za †† Franciszka, Jadwigę i Urszulę Jarzyna

21 lipca – czwartek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów 
dla Amelii i Michała z okazji 5. rocznicy urodzin

22 lipca – piątek — wspomnienie św. Marii Magdaleny
 19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 2. rocznicę śmierci oraz †† z po-

krewieństwa

23 lipca – sobota — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
 14.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar kapłaństwa i wszyst-

kie otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks. Jerzego Młynka CM

 19.00 – za † Elżbietę Golenia w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Golenia, 
Wencel i Wiora

24 lipca – XVII Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Rozalię i Leona Glińskich, † stryja Stanisława i † stry-

jenkę Janinę oraz † męża Jana Kliza

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj o godz. 18.15 bardzo gorąco zapraszam na nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego, które poprowadzi chór parafialny z Jesionej.

 ▪ Można już zamawiać intencje Mszy św. na 2016 r. Kancelaria parafialna jest czynna 
w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak rok temu, 
chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic na nie-
dzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej procesji ok. 
godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (24 lipca) z racji zbliżającego się wspomnienia św. 
Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, serdecznie zapraszam o godz. 
18.30 na nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów 
i innych pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków trans-
portu) zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środ-
ków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ Z nieukrywaną radością pragnę ponowić zaproszenie do pielgrzymowania „śla-
dami Odkupiciela” w Ziemi Świętej. Powodem jest fakt, że ze względu na duże 
zainteresowanie wyjazdem została stworzona możliwość powstania dwóch grup 
w ramach jednej pielgrzymki, tzn. wspólnie przeżywane będą wszystkie najważ-
niejsze wydarzenia, ten sam czas (od 18 do 25 lutego 2017 r.), ta sama cena i wa-
runki (600 zł i 940 USD), te same miejsca zakwaterowania i wyżywienia. Będą za 
to dwaj przewodnicy (o. Paschalis i o. Piotr), którzy dla podwyższenia komfortu 
będą nas prowadzili w dwóch grupach po wszystkich najbardziej znanych miej-
scach związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów. Wszystkich chęt-
nych, a także te osoby, które już się zapisały, a nie dostarczyły stosownej karty 
zgłoszenia, proszę o osobisty kontakt (przynajmniej telefoniczny).

 10.30 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Katarzynę i Oskara Niestrój, 
†† chrzestnych, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa 
Josz i Niestrój

  – modlitwa za roczne dziecko: Kaja Wieprzkowska
 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za † męża Henryka Gudaniec w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron oraz †† z pokrewieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


