Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
z o ka z ji X V I I I O g ó l n o p o l s k i e g o Ty g o d ni a ś w. K r z y s z t o f a
W dniach 23–30 lipca 2017 obchodzimy 18. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy
Dobrą Nowinę drogami świata”. Treść obchodów tego
Tygodnia wypełnia duszpasterska troska o użytkowników drogi i o większe bezpieczeństwo na polskich
drogach oraz o potrzeby polskich misjonarzy w zakresie środków transportu. W tych dwóch rzeczywistościach w centrum stoi miłość do człowieka […].
Papież Franciszek odwołując się do znaczenia imienia „Krzysztof” mówi: „W pewien sposób możemy
powiedzieć, że od dnia chrztu każdy z nas otrzymuje
nowe imię, oprócz tego, które nadają nam mama
i tata, a tym imieniem jest „Cristoforo” [Krzysztof],
wszyscy jesteśmy Krzysztofami. Co to znaczy: wszyscy jesteśmy tymi, „którzy niosą Chrystusa”. […]
To świadectwo jest potrzebne również na naszych
drogach, aby były one bardziej bezpieczne i zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar na drogach. Oprócz inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz różnych działań
prewencyjnych realizowanych przez instytucje państwowe, potrzebne i konieczne jest formowanie serc
i sumień ludzi wierzących: jako człowiek wierzący
powinienem pamiętać, że jestem chrześcijaninem
także na drodze, jestem nim gdy prowadzę pojazd
i nie wstydzę się mojej wiary. Wiara mnie zobowiązuje do większej odpowiedzialności i dbałości o bezpieczeństwo, do zachowania trzeźwości i unikania
brawury, do większej kultury na drogach przejawiającej się w okazywaniu życzliwości i szacunku wobec
innych użytkowników drogi. W Tygodniu św. Krzysztofa otaczamy modlitwą wszystkich kierowców i podróżnych, błogosławimy i poświęcamy pojazdy, gdyż
wszyscy w życiu, we wszystkich jego okolicznościach
potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Warto też
zrobić sobie rachunek sumienia kierowcy z naszych
postaw i zachowań na drogach, za kierownicą, z naszego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. […]
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W Tygodniu św. Krzysztofa pochylamy się nad potrzebami polskich misjonarzy i misjonarek
i wspieramy ich w zakupie środków transportu. […] Tylko w ubiegłym roku z pomocą MIVA Polska i „Akcji św. Krzysztof 1 grosz
za 1 km” zostało zakupionych
37 samochodów terenowych
i osobowych, 5 busów, 1 ambulans, 8 motocykli, 13 rowerów,
140 wózków dla niepełnosprawnych i 2 silniki do łodzi. Pojazdy
te służą w 26 krajach świata. […]
Zachęcam indywidualnych wiernych oraz ludzi dobrej woli do
szczerej pomocy, aby misjonarze nie byli pozbawieni naszego
wsparcia i mogli jak najlepiej wypełnić misyjne posłanie: „Idźcie
i głoście”. Staniemy się w ten
sposób „krzysztofami” – niosącymi Chrystusa, tym którzy Go
jeszcze nie znają. […].

Zbliżają się liturgiczne obchody ku czci
św. Anny i św. Joachima. Warto z tej okazji wspomnieć o apokryficznej tradycji
ich spotkania przed jedną z bram prowadzących do Jerozolimy, tzw. Złotą Bramą.
Scenę tę malowano w średniowieczu często, gdyż stała się symbolem niepokalanego poczęcia Maryi. Do spotkania doszło, oczywiście, po cudownej interwencji
Boga. Apokryfy podają, że Anna w wieku
24 lat poślubiła Joachima, człowieka zamożnego, który podobnie jak ona należał do królewskiego rodu Dawida. Pobożni
małżonkowie żyli w miłości i zgodzie, jednak przez 20 lat małżeństwa nie doczekali się potomka. Pewnego razu, kiedy Joachim przybył do świątyni jerozolimskiej,
by zgodnie z prawem złożyć Bogu ofiarę,
kapłan z powodu jego bezdzietności nie
przyjął jego daru i nie pozwolił mu zbliżyć się do ołtarza. Po tym przykrym wydarzeniu Joachim nie wrócił do domu, lecz
udał się na pustynię, by tam przeżywać
swe upokorzenie. Pogrążony w smutku
i zmęczony długim postem zasnął. We
śnie przyszedł do niego anioł i zwiastował
mu, że Anna urodzi mu Córkę wyróżnioną
spośród wszystkich niewiast na ziemi. Następnie niebieski posłaniec polecił Joachimowi udać się do Jerozolimy pod Złotą
Bramę. Anna w tym czasie rozpaczała
w domu. Ogarnął ją lęk, że została wdową.
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Udała się do ogrodu, by w samotności wyżalić się Bogu. Kiedy wzniosła oczu do góry, ujrzała na laurowym drzewie gniazdo, w którym ćwierkały młode wróble. Roniąc gorzkie
łzy, zwróciła się do Stwórcy: „Panie Boże
Wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem zwierzęta dzikie i domowe, gady,
ryby i ptaki, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twej łaskawości?”. Wtedy ujrzała anioła, który zapewnił ją, że mąż wróci
i że będą mieli dziecko. Jej także anioł polecił spieszyć pod Złotą Bramę. Kiedy małżonkowie spotkali się pod Złotą Bramą,
zrozumieli, że Bóg poprzez anioła dał im
jednocześnie ten sam znak. Z radością objęli się i serdecznie ucałowali. Po dziewięciu miesiącach od tych wydarzeń narodziła
im się Córka, której nadali imię Maryja.

Giotto di Bondone, Spotkanie w Złotej Bramie, Padwa, 1306 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
24 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
19.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† teściów Zofię i Bronisława, †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Władysława, † bratową
Walerię oraz †† z pokrewieństwa
25 lipca – wtorek — święto św. Jakuba, Apostoła
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Karoliny i Krzysztofa
z okazji ich urodzin
26 lipca – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
7.00 – za † męża Reinholda Lepich w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców,
†† teściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
27 lipca – czwartek — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
19.00 – za †† rodziców Zenona i Małgorzatę Helak, †† dziadków oraz
†† z pokrewieństwa
28 lipca – piątek
19.00 – za † Luizę Pluta w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
29 lipca – sobota — wspomnienie św. Marty
19.00 – za † matkę Łucję Polok, † jej męża Pawła, †† ich rodzeństwo oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
30 lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji 60. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Mai Krystyny Korsak oraz opiekę Bożą dla rodziny
		– chrzest: Barbara Koralik
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Laurentiusa Kowalczyka w rocznicę ziemskich urodzin, †† jego
rodziców i braci oraz †† z rodzin Kowalczyk i Zając

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 18.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów.
Będziemy się modlili nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. Będzie można
złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.
▪▪ W poniedziałek (24 lipca) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpustowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak rok temu,
chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic na niedzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej procesji ok.
godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).
Na uroczystości odpustowe można także dojechać – PKS uruchamia w tym dniu
przewóz osób: odjazd autobusu z przystanku Zdzieszowice-Kaczorownia o godz.
9.25, powrót z Góry Świętej Anny o godz. 14.30.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach ponawia zaproszenie na pielgrzymkę
w dniu 5 sierpnia br. na trasie: Łącznik, Korfantów, Nysa, Sulisław. Szczegółowe
informacje pod numerem tel.: 77 484 44 04.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Marcin Rybiałek ze Zdzieszowic i Martyna Łątka ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem – zgodnie z apelem Biskupa – zbiórka dla ofiar anomalii pogodowych w naszej
diecezji; 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. Kazimierza
Harasimczuka, lat 61, z ul. Żymierskiego. Wieczny odpoczynek racz Mu 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

