▪▪ W czwartek 8 września o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w dniach od 9 do 11 września na trzydniowy
wyjazd formacyjny do Nowego Gierałtowa. W programie m.in. wizyty w Bielicach,
Lądku Zdroju, Starym Gierałtowie, a także spotkania i prelekcje. Wyjazd 9 września o godz. 12.00 z placu przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości poszukują liderów do kolejnej edycji obu programów. To właśnie Liderzy zorganizują pracę tysięcy wolontariuszy
w 950 lokalizacjach w całej Polsce i sprawią, że mądra pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących. Lider może zyskać nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy,
ale przede wszystkim możliwość zyskania kluczowych kompetencji cenionych na
rynku pracy – związanych z zarządzaniem zespołem, project managementem, organizacją eventów oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych
i wielu innych. Także w Zdzieszowicach można zostać liderem Paczki/Akademii/
Paczki lub Akademii. Więcej informacji o możliwości zgłoszenia na www.superw.pl.
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Zamilkły usta proroka
I głos wieszczący pokutę,
Bo dzisiaj oddał swe
życie
Poprzednik Syna
Bożego.

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Martę Bednarek, lat 89, z ul. Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Zamilkły usta proroka – ciąg dalszy __________________________________________

Benozzo Gozzoli, Taniec Salome , 1462 r.

oblecze Go w białą szatę głupca, szaleńca.
Nieugięty i wierny przykazaniom Bożym
Jan Chrzciciel nie bał się ganić króla za to,
że odebrał żonę Herodiadę swemu bratu,
Filipowi. Oburzony król nakazał św. Jana
aresztować, a całości zemsty dopełniła Herodiada: podczas hucznie obchodzonych
urodzin Heroda jej córka, Salome, zabawiała gości tańcem. Oczarowany król obiecał spełnić każdą jej prośbę. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Proroka.
„Zamilkły usta proroka…”, ale świadectwo
jego męczeństwa pozostało ciągle aktualne i ważne. Pisał o tym niezwykle pouczająco papież Benedykt XVI: „współczesnym chrześcijanom Jan Chrzciciel

Święty Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, któremu Kościół oddaje cześć zarówno z racji narodzenia (24 czerwca), jak
i męczeńskiej śmierci (29 sierpnia). To jutrzejsze wspomnienie związane jest z poświęceniem krypty w Sebaste w Samarii,
gdzie już od połowy IV w. otaczano czcią
jego głowę. Kult rozprzestrzenił się później
w Jerozolimie, w Kościołach wschodnich
i w Rzymie, pod nazwą: Ścięcie św. Jana
Chrzciciela. W Ewangeliach dobrze ukazana jest rola św. Jana w odniesieniu do
Jezusa, który z kolei wydał o nim taką opinię, jakiej nie usłyszał żaden inny człowiek:
„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli

przypomina, że nie może być kompromisu
z miłością do Chrystusa, do Jego słowa,
do Prawdy. Prawda jest Prawdą. Życie
chrześcijańskie wymaga «męczeństwa»
codziennej wierności Ewangelii, a więc
odwagi, potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas i nadawał kierunek
naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy
więź z Bogiem jest mocna. Modlitwa nie
jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, a wręcz przeciwnie:
tylko wtedy, gdy potrafimy pielęgnować
życie modlitwy wiernej i ufnej, Bóg da nam
zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy, pogodny i pokonywać trudności…”.

28 sierpnia 2016 r.

Spoczęła głowa na misie
Trzymanej w rękach
dziewczyny,
Co króla tańcem
uwiodła,
Na rozkaz mściwej
władczyni.
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci,
którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam
wam, nawet więcej niż proroka. On jest
tym, o którym napisano: «Oto ja posyłam
mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę». Zaprawdę powiadam wam:
«Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela»”. Osobą
św. Jana interesował się także ówczesny
władca Galilei, którym był Herod II Antypas, syn Heroda I Wielkiego (tego, który
nakazał wymordować dzieci w Betlejem).
Sam zaś Antypas trzy lata później wyśmieje
Chrystusa wobec swojego dworu i przy-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
28 sierpnia – XXII Niedziela Zwykła
8.00 – za †† Elfrydę i Józefa Bienia oraz †† z rodzin Wrożyna i Bienia
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Filipa z okazji 10. rocznicy urodzin
		– modlitwa za roczne dzieci: Aleksander Antoni Kuder, Antoni Paweł
Mandala
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 15. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i braci:
Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz,
†† czterech braci, bratową i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz
29 sierpnia – poniedziałek
19.00 – za † syna Adama w 3. rocznicę śmierci, † ojca Pawła, †† z rodzin Porada i Jarosch

4 września – XXIII Niedziela Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfreda Szenkel z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Josz i Szenkel
10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, †† siostry Krystynę i Sonię,
† szwagra Stanisława i † męża Jana
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Janinę i Eryka Piecha, †† ich rodziców i rodzeństwo,
†† z pokrewieństwa Piecha i Smiatek

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po Mszach św.
o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę swoich prac i słodki poczęstunek.
▪▪ W dniach od 29 do 30 sierpnia na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.

30 sierpnia – wtorek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek Sylwii i Barbary
z rodzinami

▪▪ Od czwartku Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 18.00.

31 sierpnia – środa
7.00 – za † Urszulę Pietrzak w 3. rocznicę śmierci, †† z rodzin Jendrusch
i Pietrzak

▪▪ Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty z racji rozpoczynającego się roku szkolnego. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest
codziennie pół godziny przed Mszą św., a w najbliższym tygodniu będzie dodatkowo w piątek i sobotę od godz. 17.00 do 18.00.

1 września – czwartek
17.00 – Godzina Święta
18.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha
Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

▪▪ 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.

2 września – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † Jana Koryczan, † Józefa Prusko, †† rodziców Katarzynę i Jana
Kwoczała, †† braci Bernarda i Józefa, † szwagra Joachima, †† bratową Teresę i wnuka Krzysztofa oraz siostrę Emilię
3 września – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian
18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Chowaniak oraz †† z pokrewieństwa

▪▪ W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z poświęceniem tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych będzie celebrowana tego dnia (1 września) o godz. 18.00.

▪▪ W sobotę 3 września o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Piotra Lepicha ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Kalendarze misyjne na 2017 rok.
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

