Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W dniach od 13 do 15 sierpnia 2015 r.
odbędą się w Kamieniu Śląskim diecezjalne uroczystości patronalne ku czci św.
Jacka. Program obchodów odpustowych
jest następujący: w sobotę (13 sierpnia)
o godz.17.30 — uroczyste nabożeństwo
ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, o godz.
18.00 — Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem bpa Andrzeja Czai, godz.
19.30 — koncert młodzieżowej orkiestry
dętej z Gogolina; w niedzielę (14 sierpnia) o godz. 10.00 — modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci
św. Jacka, o godz. 11.00 — uroczysta odpustowa suma pontyfikalna pod przewodnictwem biskupa elbląskiego Jacka
Jezierskiego zakończona procesją teoforyczną, o godz. 15.00 — uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
▪▪ Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie
miesiąc pielgrzymowania na Jasną Górę
w Częstochowie. Tegoroczna 40. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
wyruszy 14 sierpnia z Nysy, 15 sierpnia
z Opola, Raciborza i Głubczyc, a 16 sierpnia z Kluczborka. Przyświecać jej będzie
hasło: „Od źródeł Chrztu i Miłosierdzia
do nowego życia” (nawiązuje ono do programu duszpasterskiego i obchodzonych
Jubileuszy). Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 20 sierpnia. Msza św. na
zakończenie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz.
11.00. Zachęcamy wszystkich, którzy
mogą, do skorzystania z tej formy rekolekcji w drodze. Pielgrzymi ze Zdzieszowic łączą się – wzorem ubiegłych lat –
z grupą katedralną. Zapisy w kancelarii.
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Psy Pańskie (z łac. Domini canes) – to nazwa, psa w czarne plamki i miał w pysku
na którą raczej się nie obrażają członkowie bar- pochodnię i obiegał cały świat”. Chodzo znanego Zakonu Kaznodziejskiego, potocz- ciaż uwagi o kolorze psa pojawiły się
nie zwani dominikanami. Przeciwnie, niektórzy później (miały odnosić do koloru haz nich sugerują, że to kojarzy się z wiernością lub bitów dominikanów), to jednak włainną cechą psa – musi wiedzieć, kto jest jego pa- śnie ten pies będzie w następnych
nem. Skąd wziął się w Kościele symboliczny mo- wiekach pojawiać się na niezliczotyw psa? Kiedyś bardzo często komentowanym nych obrazach, ołtarzach kościeltekstem biblijnym był werset z Pieśni nad Pie- nych, kapach i ornatach dominiśniami: „Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pu- kańskich i zawsze będzie symbolem
stoszą winnice, bo w kwieciu są winnice nasze” posługi kaznodziejskiej, by schwytać
(Pnp 2,15). Św. Grzegorz Wielki, doktor Kościoła, małe lisy, co pustoszą winnicę…
w odniesieniu do tego cytatu pisał, że winnica Warto pomyśleć o tym motywie
oznacza Kościół, lisy to heretycy, za lisami uga- w dzień liturgicznego wspomnienia
niają się gorliwe psy, które bronią Kościoła. Te św. Dominika Guzmána (8 sierpnia),
gorliwe psy to kaznodzieje. ,,Kaznodziejów – we- który zapisał się w dziejach Kościoła
dług św. Grzegorza – czasami nazywamy psami”. jako wróg herezji i założyciel trzech
Symbol ten funkcjonuje w Kościele od VI wieku. wspólnot zakonnych.
Historia Kościoła zna
dwa prorocze sny matek, które przed urodzeniem syna miały
wizję psa. Pierwsza
to Aletta z Montbard,
matka św. Bernarda,
a druga (80 lat później)
to bł. Joanna d’Aza,
matka św. Dominika
(ur. ok. 1170 r.), która
widziała we śnie swoje
dziecko jako ,,białego
Andrea di Bonaiuto, Dominikanie nawracający heretyków, Florencja, XIV w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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 Statkiewiczów 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
8 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra oraz Katarzynę i HIeronima, † wnuczkę
Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Helmuta, †† z pokrewieństwa z obu stron
9 sierpnia – wtorek — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
19.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego
Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa

14 sierpnia – XX Niedziela Zwykła
8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewicz, † Janusza,
†† z rodziny Siankiewicz, Kulbaka
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Izabeli i Rafała Kucharczyk z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla Wiktorii
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela,
†† teściów Martę i Jana Biela oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj na Górze Świętej trwają obchody uroczystości Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli – zgodnie z zezwoleniem Biskupa Opolskiego można jeszcze w dzisiejszą
niedzielę uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli.
▪▪ W sobotę 13 sierpnia serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie – po Mszy
św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami.
▪▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 12 do 14 sierpnia na
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

10 sierpnia – środa — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 – za † Annę Marię Kiel oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za
otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Arnolda Kiel i dla Edyty Chabinka

▪▪ Parafia św. Antoniego organizuje 3 września br. wyjazd na apel jasnogórski do parafii farnej w Raciborzu. Jest to jeden z pierwszych apeli, które powstały w naszej
diecezji, a połączony będzie ze zwiedzaniem kościoła i poznaniem historii Świątobliwej Eufemii Piastówny. Koszt 15 zł. Wyjazd z parkingu przy kościele św. Antoniego o godz. 18.00. Zapisy w zakrystii lub u kleryka Mateusza Mandalki.

11 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Klary, dziewicy
19.00 – za † Erwina Skrzypiec w 25. rocznicę śmierci, †† dziadków Jadwigę
i Augustyna, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

▪▪ W dniu 1 sierpnia w budynku Spółdzielni Koksownik przy ul Piastów 24 została
otwarta specjalistyczna praktyka lekarza rodzinnego. Lekarz Dariusz Schindzielorz udziela nieodpłatnych porad pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Deklaracje można składać w godzinach pracy praktyki.

12 sierpnia – piątek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Pawła z okazji 18. rocznicy urodzin

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych, zaś przed kościołem (zgodnie z Apelem Biskupa Opolskiego)
można złożyć ofiarę na rzecz poszkodowanych wskutek anomalii pogodowych na
terenie naszej diecezji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

13 sierpnia – sobota
19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
19.30 – nabożeństwo fatimskie i procesja ze świecami

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

