BISKUP OPOLSKI

A pel Bisku pa Opolskiego
o pomoc dla o s ób po szkodowa nych
w w y niku a nomalii pogodow ych
Drodzy Diecezjanie, w ostatnich tygodniach nad wieloma miejscowościami naszej diecezji przechodziły gwałtowne wichury i ulewy. Dnia
11 lipca br., w godzinach wieczornych, w parafii Koźle-Rogi przeszła
trąba powietrzna. Nawałnica uszkodziła ponad 30 dachów. Woda zalała sufity, podłogi, meble, zniszczyła dobytek.
W pierwszym odruchu wrażliwości serca Caritas Diecezji Opolskiej
przekazała za pośrednictwem Parafii natychmiastową pomoc dla
ofiar wichury w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrządzone szkody
są jednak dużo większe, a prośby o pomoc napływają także z innych
miejscowości.
Polecając wszystkich poszkodowanych Maryi Pocieszycielce Strapionych, proszę Was Drodzy Diecezjanie o konkretny gest miłosierdzia. W niedzielę 7 sierpnia br. przed wszystkimi kościołami naszej
diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla ofiar anomalii pogodowych. Zebrane fundusze przeznaczymy na usuwanie
skutków nawałnic i wsparcie poszkodowanych w ich powrocie do
normalnego życia.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
Opole, dnia 20 lipca 2016 r.
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Św. Anna Samotrzecia – tak nazywane
są wizerunki przedstawiające matkę Najświętszej
Maryi Panny z Córką i Wnukiem w jednej kompozycji. Staropolskie słowa „samotrzecia” lub „samotrzeć” oznaczają: we troje. Taki przydomek św.
Anna zyskała z tych samych powodów, dla których
jest nam tak bliska – ze względu na relację z Jezusem i Maryją. Kult św. Anny zrodził się przed wiekami wśród ludu, który pragnął mieć w matce Ma-

Św. Anna Samotrzecia – ciąg dalszy __________________________________________
nia. Joachim z tego powodu uciekł na pustynię i postanowił do końca życia paść
owce, a Annie pozostało opłakiwać bezpłodność i wdowieństwo. Ale nie przestali ufać Bogu. Przekazy apokryficzne
„malują” dalszy ciąg: pewnego dnia przyszedł Archanioł i oznajmił, że Bóg wysłuchał ich prośby. Znakiem wiarygodności
anielskich słów miało być spotkanie w złotej bramie miasta (często malowane na obrazach). Tam, po długiej rozłące, podzielili
się nowiną, że oto JAHWE wprawdzie nie

da im syna, lecz wynagrodzi długie oczekiwanie narodzinami córeczki, która zostanie Matką Zbawiciela. Czy takie były
prawdziwe losy Anny i Joachima? Tego
się nie dowiemy. Jedynie intuicja podpowiada, że dziadkowie Jezusa pozostawili
w spadku nie tylko Jemu wiele życiowej
mądrości: o cierpliwości w czekaniu, bo dla
Boga nigdy nie jest „za późno”, o zaufaniu
Panu Bogu, nawet „wbrew nadziei”, czy też
o niezrozumiałej dla nas logice Boga, która
potrafi stokroć wynagrodzić niejeden brak.

Leonardo da Vinci, Dziewica z Dzieciątkiem i św. Anną , 1513 r.

24 lipca 2016 r.
ryi i babci Pana Jezusa szczególną
opiekunkę. Św. Annie oddawano
pod opiekę rodziny i domostwa,
panny młode, małżonków, kobiety oczekujące potomstwa oraz
kobiety bezdzietne, matki, babcie
oraz wdowy. Refleksje i rozważania
o św. Annie, które uzewnętrzniała
ludowa beletrystyka, wyrażali artyści (nawet tej miary co Leonardo
da Vinci), a nawet stały się przedmiotem poważnych wizji mistyków
(wśród nich była Maria z Agredy,
hiszpańska franciszkanka żyjącą
w XVII w., autorka traktatu Mistyczne Miasto Boże), mają jedną
cechę wspólną: muszą opierać się
na bardzo znikomych i cząstkowych
opisach pochodzących głównie
z pism apokryficznych lub wynikać
z próby teologicznego rozumienia
dziejów i następujących po sobie
wydarzeń. Te pierwsze przesłanki,
czyli apokryfy, przedstawiają Annę
i jej męża Joachima jako niezwykle bogobojnych, a jednocześnie
nieszczęśliwych z powodu braku
potomstwa. Dla pobożnych Izraelitów był to czytelny znak – Bóg
im nie pobłogosławił. Z tym wiązało się poczucie wstydu i poniże-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
24 lipca – XVII Niedziela Zwykła
8.00 – za †† rodziców Rozalię i Leona Glińskich, † stryja Stanisława i † stryjenkę Janinę oraz † męża Jana Kliza
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
25 lipca – poniedziałek — święto św. Jakuba, Apostoła
19.00 – za † Zbigniewa Ściebura oraz †† z rodziny
		– za † Elżbietę Kwiotek, † Hildegardę Malik oraz o zdrowie i potrzebne
łaski dla Antona [ks. Jerzy]
26 lipca – wtorek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
27 lipca – środa — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Idy z okazji urodzin
28 lipca – czwartek
19.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

10.30 – za † Jana Schulwitz w 15. rocznicę śmierci, † jego ojca Rudolfa,
†† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† braci Gerharda i Henryka oraz
† szwagra Adolfa
		– modlitwa za roczne dziecko: Władysław Ambrozik
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta Biela oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). We wtorek, 26 lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości.
Biskup Opolski zwraca się do nas z apelem o udekorowanie domów i ewentualnie instytucji flagami w barwach kościelnych lub innymi dekoracjami z okazji wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie.
▪▪ Dzisiaj o godz. 18.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów.
Będziemy się modlili nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. Będzie można
złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.
▪▪ W poniedziałek (25 lipca) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W czwartek o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego
odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Wygasz z Żyrowej i Łukasz Kwiotek ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Paulina Chruścicka ze Zdzieszowic i Hubert Sparzak ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

29 lipca – piątek — wspomnienie św. Marty
19.00 – za †† rodziców Stanisława i Jana Jodłowskich, † brata Romana, † siostrę Marię oraz † teścia Roberta Swoboda i dusze w czyśćcu cierpiące

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.

30 lipca – sobota
19.00 – za †† Gertrudę i Erwina Liebig, † ich syna Horsta, †† rodziców z obu
stron oraz †† z pokrewieństwa

▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Hildegardę Malik, lat 85, z ul. Wigury (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

31 lipca – XVIII Niedziela Zwykła
8.00 – za †† Antoniego i Ernestynę Grabisch

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

