ralne. Oto fragmenty papieskiego przesłania: „Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej, pragnę wyrazić moją
bliskość względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla
tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach służby
zdrowia na całym świecie kompetentnie,
odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie.
Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych,
tej, która zapewnia czułość Boga wobec
każdego człowieka i wzór powierzenia się
Jego woli, a także do znajdowania zawsze
w wierze karmiącej się Słowem Bożym
i sakramentami mocy, by miłować Boga
i braci, również w doświadczeniu choroby.
Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas Maryja. Pokorna dziewczyna
z Lourdes opowiadała, że „Piękna Pani”
spojrzała na nią tak, jak się patrzy na osobę.
Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora czuje,
że Maryja spogląda na nią jako na osobę.
Piękna Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to
nam, że każdy chory jest i pozostaje istotą
ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją
misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się
jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi,
choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest.

Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie przekształciła swoją kruchość we
wsparcie dla innych, dzięki miłości stała
się zdolna do ubogacenia swego bliźniego,
a przede wszystkim poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna
Pani poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników przypomina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie
uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze Chrystusa. Maryja dała Bernadecie
powołanie służenia chorym i wezwała ją
do tego, by stała się siostrą miłosierdzia,
do misji którą wyraża Ona w stopniu tak
wzniosłym, by stać się wzorem, do którego może się odnieść każdy pracownik
służby zdrowia. […] Tak wiele bogactwa
humanizmu i wiary nie może zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc
w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi w dziedzinie opieki zdrowotnej
i technologii. […] Ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich
mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich,
które działają w tym obszarze; a także dla
rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę,
aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe
świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św.
Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i pracowników służby zdrowia,
a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości Boga. […]

R. IV: 2017, nr 6 (174)
W związku ze zbliżającym się XXV Światowym Dniem Chorego (obchodzonym w całym Kościele 11 lutego, we wspomnienie
objawień Matki Bożej z Lourdes) Ojciec
Święty Franciszek wydał tradycyjne orędzie, które zatytułował: „Zdumienie tym,
czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Wyraził

Dobrym komentarzem do papieskiego
orędzia na Dzień Chorych wydaje się
być fresk z Kaplicy Brancaccich we Florencji autorstwa Masaccia z 1427 r., ilustrujący zdanie z Dziejów Apostolskich:
„Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś
z nich”. Ciekawa jest myśl artysty: Piotr
idzie wzdłuż ulicy; tam, gdzie już przeszedł – ludzie stoją, tam, gdzie przechodzi – wstają, dalej znajdują się jedynie
leżący. Prawa ręka znajduje się po stronie chorych, ale jest to ręka martwa,
jakby sparaliżowana; to nie ta ręka czyni
cuda. Piotr jest okryty złotym płaszczem
– jest to symbol Boskiej mocy – to płaszcz
rzuca cień. Lewa ręka znajduje się pod
płaszczem i też nie może nic zdziałać, wyraża raczej niemoc i słabości Piotra, jednak owinięta płaszczem Bożym jest światłem, które uzdrawia wszystkich.

5 lutego 2017 r.

w nim swoje duchowe wsparcie dla chorych oraz przekonanie, że jest to kolejna
okazja do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; do
walki o poszanowanie integralności i godności osoby, m.in. przez właściwe podejście do zagadnień bioetycznych, ochrony
najsłabszych i troski o środowisko natu-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
5 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † Władysława Sotera w 11. rocznicę śmierci
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Ilsę Duda i † jej męża Heinricha
6 lutego – poniedziałek — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Alojzego Klose oraz †† z pokrewieństwa
7 lutego – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego, zwłaszcza zdrowie i uwolnienie z nałogu dla syna Piotra
8 lutego – środa
7.00 – w intencji Parafian
9 lutego – czwartek
18.00 – za † Manfreda Stroka, †† rodziców, †† teściów oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
10 lutego – piątek — wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
18.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† ich rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa Schulwitz, Kowolik i Wołowski
11 lutego – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
9.00 – w intencji wszystkich chorych w naszej parafii
18.00 – za † żonę Władysławę Korzeńską
12 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,
† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† 2 szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy i Stefana Pis
czor z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Marcin Sylwester Musiał

17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marzeny i Jarosława
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ W sobotę 11 lutego, we wspomnienie Marii Panny z Lourdes, z racji obchodzonego Światowego Dnia Chorego serdecznie zapraszam o godz. 9.00 na Mszę św.
w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. będzie spotkanie przy kawie i herbacie w gościnnym DDP „Stokrotka”.
▪▪ Informacja dla narzeczonych! Nauki przedmałżeńskie organizowane są w soboty
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— 	25 lutego, 8 kwietnia i 3 czerwca 2017 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
— 	4 marca, 22 kwietnia i 10 czerwca 2017 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym”;
— 	11 marca, 29 kwietnia i 17 czerwca 2017 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.
▪▪ Ogłoszenie dla uczestników parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej! Organizator
pielgrzymki, czyli franciszkański Komisariat Ziemi Świętej, przekazał pielgrzymom
drogą pocztową wszystkie potrzebne informacje, zwłaszcza co do godzin wyjazdu
i powrotu. Podaję je również w tym miejscu: w dniu wyjazdu autokary będą czekały na pielgrzymów przy kościele św. Ojca Pio w Zdzieszowicach od godz. 5.00
(o godz. 5.15 sprawdzenie obecności i wyjazd najpóźniej o 5.30). Powrót w sobotę (25 lutego) ok. godz. 19.30.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, zaś w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Irenę
Ociepa, lat 105, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w Częstochowie). Wieczny odpoczynek racz Jej 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

