Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję
w sierpniu 2016 r. —
MŁODZI, NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ!
[…] Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV pielgrzymki św.
Jana Pawła II do ojczyzny, podczas której prosił Polaków o ochronę życia, zdrowia i godności człowieka oraz budowanie
życia osobistego i społecznego na fundamencie Bożego prawa. Ostatnie tygodnie
lipca wypełniła radość Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te niezwykłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia. W tym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych!
Niech będzie to dar naszej miłości do Boga
i bliźnich. Pokażmy innym, że jesteśmy
wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują
naszej pomocy. Abstynencja nie jest czymś
dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna
w wielu sytuacjach ludzkiego życia. […]
Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary,
a nadużywanie alkoholu prowadzi do jej
osłabienia, a nawet utraty. Zawsze wiąże
się z grzechem, zanikiem więzi z Bogiem
i ludźmi. Jest więc poważnym zagrożeniem dla życia wiecznego. Dlatego tak
bardzo potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangelizacji. Rok Miłosierdzia wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi
uzależnionych, nadużywających alkoholu,
a także do troski o ich rodziny. Zbyt łatwo
zapominamy, że trzeźwość innych zależy

także od naszych decyzji i czynów. […]
W tym roku, przy okazji Światowych Dni
Młodzieży, przypominaliśmy, jak wiele
pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych. Z niepokojem obserwujemy, że wiek
inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo
wczesny, co powoduje u młodzieży liczne
problemy osobiste i niesie ryzyko utraty
zdrowia, a nawet życia. Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić
pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni,
a może nawet ze złamanym życiem”.
Drodzy Młodzi! Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności, o prawach,
o dobrej zabawie, o nieograniczonych
możliwościach. Życie młodych nigdy nie
było tak atrakcyjne, a jednocześnie tak
trudne, jak obecnie. We współczesnym
świecie uczyniono wiele, aby okraść was
z młodości. Wiele uczyniono, aby pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i zmanipulować wasze myślenie, zagrać na uczuciach,
pogwałcić naturalne potrzeby. Rozwiązaniem problemów nigdy nie było i nie
będzie uciekanie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznościowych czy gier. Prosimy, abyście
nie niszczyli swojego życia na samym starcie. Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa
i ufajcie Mu! Uczcie się od tych, którzy są
prawdziwie wolni… […].
Bp Tadeusz Bronakowski
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W tych dniach wszystkim nam udziela się niezwykła
atmosfera przeżywanych w naszym kraju Światowych Dni Młodzieży. Warto chłonąć papieskie przesłania, bo jest to błogosławiony i pełen nadziei czas.
Już pierwsze słowa Ojca Świętego na powitanie
tchnęły entuzjazmem i nadzieją. Z wdzięcznością
wspomniał św. Jana Pawła II „za to, że wymarzył
i dał impuls do tych spotkań", a teraz „towarzyszy
nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować
żywą obecność Jezusa pośród nas”. Bardzo przejmujący był też m.in. apel Papieża z Drogi Krzyżowej:
„Pan ponownie zaprasza was, byście stawali się
aktywnymi bohaterami służby; pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości; chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów! Aby wypełnić
tę misję, wskazuje On wam drogę osobistego zaangażowania i poświęcenia samych siebie: jest to
Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia, pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego; jest to droga, która nie boi się niepowodzeń,
marginalizacji lub samotności, ponieważ wypełnia serce człowieka pełnią Jezusa. Droga Krzyżowa
jest drogą życia i stylu Boga, […] jest jedyną drogą,
która zwycięża grzech, zło i śmierć, ponieważ doprowadza do promiennego światła zmartwychwstania Chrystusa, otwierając horyzonty życia nowego i pełnego. Jest to droga nadziei i przyszłości”.

31 lipca 2016 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
31 lipca – XVIII Niedziela Zwykła
8.00 – za †† Antoniego i Ernestynę Grabisch
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
1 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
19.00 – za †† Marię i Joachima Kura, † Bogusławę Nalewaja oraz †† z rodziny
2 sierpnia – wtorek
19.00 – za † męża i ojca Józefa Piela
3 sierpnia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Stefanii i Jerzego z okazji 25. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny
4 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
18.00 – Godzina święta
19.00 – za † wujka Leonarda, †† rodziców, † brata oraz †† dziadków z obu
stron
5 sierpnia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – za † Ryszarda Smolińskiego, † jego żonę Eugenię, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
6 sierpnia – sobota — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Henryka Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo oraz †† szwagrów
14.00 – chrzest: Szymon Miłosz Skorek
19.00 – za †† rodziców Janinę i Michała Łaba, † siostrę Janinę, † teścia Władysława Boczulaka oraz †† dziadków z obu stron

7 sierpnia – XIX Niedziela Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Jana z okazji
60. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Jana Kwiatkowskich z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gertrudy z okazji urodzin oraz za † męża Leonharda

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W dniach 6 i 7 sierpnia na Górze Świętej Anny organizowany jest dzień modlitw
głuchoniemych, a w niedzielę (7 sierpnia) Ojcowie Franciszkanie zapraszają na
obchody uroczystości Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli oraz pielgrzymkę motocyklistów.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Wygasz z Żyrowej i Łukasz Kwiotek ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Paulina Chruścicka ze Zdzieszowic i Hubert Sparzak ze Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Luizę
Pluta, lat 81, z ul. Żyrowskiej (pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 13.00), zaś
z parafii św. Antoniego zmarli: śp. Gerard Slotosch, lat 74, z ul. Korfantego; śp.
Aleksander Żak, lat 68, z ul. Akacjowej oraz śp. Grażyna Chucherko, lat 55, z ul.
Chopina. Wieczny odpoczynek racz Im 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

