BISKUP OPOLSKI

Apel Biskupa Opolskiego o pomoc
dla ofiar anomalii pogodowych na Opolszczyźnie
Drodzy Diecezjanie,
z bólem przyjęliśmy informacje o kataklizmie, który ostatnio nawiedził naszą diecezję a mógł dosięgnąć każdego z nas. Głęboko współczujemy osobom, które ucierpiały w wyniku trąby powietrznej, jaka 7 lipca br. przeszła
nad miejscowością Landzmierz w parafii Cisek. Uszkodzeniu uległo ponad
70 budynków, w tym 40 domów mieszkalnych. W mniejszym stopniu ucierpieli także diecezjanie w kilku innych miejscowościach.
Wszystkich, których dotknęły cierpienia chcemy objąć naszą modlitwą
i konkretną pomocą materialną. Proszę zatem o przeprowadzenie w niedzielę 23 lipca br. przed wszystkimi kościołami zbiórki do puszek dla ofiar
anomalii pogodowych w naszej diecezji.
Zebrane pieniądze przekazane zostaną na konto Caritas Diecezji Opolskiej,
która od początku tragedii objęła poszkodowanych opieką.
† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel – ciąg dalszy ________________________
nia. Z Jego rozkazu pożywienie przynosił
mu Anioł, a później pomocy udzieliła uboga
wdowa, u której w cudowny sposób dzban
mąki i baryłka oliwy się nie wyczerpały. Gdy
Prorok oczekiwał na znak od Boga potwierdzający, że susza dobiegnie końca, ujrzał
niewielką chmurkę. Karmelici uznali, że obłok symbolizował Maryję, która przyniosła
ludziom źródło życia – Syna Bożego.
Życie pustelnicze na górze Karmel szczególnie rozkwitło w czasach władania Ziemią
Świętą przez krzyżowców. W początkach
XIII w. pojawiła się idea nadania pustelnikom reguły. Uczynił to św. Brokard wspólnie z patriarchą Jerozolimy, św. Albertem
z Vercelli. Tak powstał zakon karmelitański – zakon pustelników Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Eremici zbudowali
na Karmelu świątynię ku czci Matki Bożej.
Po upadku Akki (1291) klasztor na Karmelu

został zburzony, a wielu zakonników poniosło śmierć męczeńską z rąk Saracenów.
Karmelici dwukrotnie w historii wracali na
Karmel. Dziś wznosi się tam sanktuarium
„Stella Maris”, a pod prezbiterium bazyliki
klasztornej znajduje się udokumentowana
tradycją grota Eliasza.
Dla duchowości karmelitańskiej niezwykle
ważnym znakiem stał się od połowy XIII w.
szkaplerz. Wiąże się to z wizją, którą przeżył
w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w klasztorze
Ayelsford w Anglii generał karmelitów św.
Szymon Stock. Matka Boża wypowiedziała
wtedy słowa: „Przyjmij, najmilszy synu,
szkaplerz twego zakonu jako znak mego
braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.
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Figura Matki Bożej i grota proroka Eliasza
we wnętrzu bazyliki Stella Maris na Górze Karmel

Dzień 16 lipca w kalendarzu liturgicznym
związany jest ze wspomnieniem Matki Bożej
z Góry Karmel. Warto więc wspomnieć dzisiaj zarówno o starotestamentalnej tradycji
tego miejsca, jak też o początkach duchowości karmelitańskiej. Karmel to łańcuch
wzniesień o długości ponad 20 km położony w północno-zachodnim Izraelu koło
miasta portowego Hajfa. Najwyższy punkt
tego pasma górskiego osiąga wysokość po-

16 lipca 2017 r.

nad 540 m n.p.m. Masyw porasta obfita
i różnorodna roślinność, co czyni go jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świętej, wielokrotnie opiewanym także w Biblii.
Góra Karmel w szczególny sposób związana jest z dramatycznymi dziejami proroka Eliasza. W jego czasach (IX w. przed
Chr.) wyznawcy jedynego Boga doznawali ciężkich prześladowań. To właśnie
Eliasz był tym, który podjął walkę w obronie prawdziwej wiary. Częścią królestwa
Izraelitów władał wtedy król Achab wraz
z żoną Izebel. Królowa Izebel popierała
szerzący się w państwie kult pogańskich
bożków Baala i Aszery. Pewnego dnia na
królewskim dworze zjawił się Eliasz. Przepowiedział, że Pan ześle na kraj karę –
trzy lata suszy. Jego słowa się sprawdziły.
W trzecim roku wielkiej suszy Eliasz zgromadził na Górze Karmel cały lud Izraela.
Następnie zażądał, by wyznawcy Baala złożyli swemu bogu ofiarę z młodego cielca
i prosili go, by ją przyjął. Fałszywi prorocy
nadaremnie przez wiele godzin wzywali Baala. Wtedy Eliasz złożył ofiarę Bogu, która
została przyjęta, a prorok rozgromił kapłanów Baala. Jednak mściwa królowa Izebel
się nie nawróciła. Eliasz musiał uchodzić
przed jej gniewem na pustynię. Był to dla
niego czas wielkiej próby. Pan nie pozwolił jednak, by Eliasz umarł z głodu i pragnie-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
16 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † brata Jana, † jego syna Mariusza i †† z rodziny
10.30 – za † Hildegardę Malik w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Erwina oraz
†† z rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – o błogosławieństwo Boże dla żyjących i szczęście wieczne dla zmarłych członków Mniejszości Niemieckiej w Zdzieszowicach
17 lipca – poniedziałek
14.00 – ślub rzymski: Wioleta Ludwig i Łukasz Kampa
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 15. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny
18 lipca – wtorek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Berty Skowron z okazji
95. rocznicy urodzin
19 lipca – środa
7.00 – za † Stanisława Grabińskiego, † jego matkę Anielę i † córkę Iwonę
20 lipca – czwartek — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
19.00 – za †† z rodzin Cichon i Linek
21 lipca – piątek
19.00 – za † męża Ryszarda Filusz w 11. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa Rzepka i Filusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
22 lipca – sobota — wspomnienie św. Marii Magdaleny
19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 3. rocznicę śmierci, †† w tym
roku szwagrów Franciszka Dziuka i Jerzego Rycharskiego oraz
†† z pokrewieństwa
23 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Rozalię i Leona Glińskich oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Beaty i Eugeniusza
z okazji 25. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla rodziny

18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Można już zamawiać intencje Mszy św. na 2018 r. Kancelaria parafialna jest czynna
w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00.
▪▪ W dniach od 17 do 22 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczne Święto
Młodzieży: okazja do modlitwy, świadectwa oraz spotkania z ciekawymi gośćmi,
stanowiącymi dla młodego człowieka autorytet. W Święcie Młodzieży można
wziąć udział na wiele różnych sposobów. O programie, sposobie zapisu i programie można dowiedzieć się ze strony www.swietomlodziezy.com.
▪▪ Franciszkański Zakon Świeckich przypomina, że wyjazd na zapowiedzianą pielgrzymkę do Częstochowy (22 lipca) nastąpi o godz. 7.30 z parkingu obok sklepu „Malorny” (stara Biedronka). Organizatorzy proszą o zabranie „niebieskiej książeczki”.
▪▪ W przyszłą niedzielę (23 lipca) z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, serdecznie zapraszam o godz. 18.30
na nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych
pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środków
transportu dla misjonarzy.
▪▪ W kancelarii parafialnej można już zapisywać się na tegoroczną 41. Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę, która z Opola wyruszy 14 sierpnia, a zakończy
się w sobotę 19 sierpnia Mszą św. o godz. 11.00. Hasłem pielgrzymki są słowa:
„Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia”. Zachęcamy wszystkich, którzy
mogą, do skorzystania z tej formy rekolekcji w drodze.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Marcin Proch ze Zdzieszowic i Barbara Cieciora z Sobótki — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym czasie Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Grzegorza
Woźniaka, lat 57, z ul. Mickiewicza oraz śp. Andrzeja Kowalczyka, lat 62, z ul. Wolności. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice
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poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

