dotarło do rąk i świadomości wiernych pozostawił po sobie 33 tomy komentarzy spisanych ręcznie do wszystkich ksiąg Pisma
Świętego. Właśnie jemu Jezus przekazał
potężną modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”.
Zapraszam gorąco do czerpania z tego
przesłania pełnego zaufania do Jezusa
(cytuję fragmenty za książką o takim tytule autorstwa Joanny Bątkiewicz-Brożek): „Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy,
a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego, ślepego, pełnego oddania się Mi przyniesie
owoc, jakiego pragniecie i rozwiąże najbardziej napięte sytuacje. Całkowicie zdać się
na Mnie nie oznacza walczyć, denerwować
się i rozpaczać, a jednocześnie prosić Mnie
niecierpliwie, bym to Ja po twojej myśli
przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie zdać się na Mnie znaczy zamknąć
ze spokojem oczy duszy, odsunąć niespokojne myśli i zamęt, oddać się Mi, tak bym
tylko Ja działał i powtarzać: «Ty się tym zajmij». Zamartwianie się, denerwowanie,
myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest
wbrew, zdecydowanie wbrew, oddaniu
się Mi. To tak jak z dziećmi, które domagają się, by mamy zajęły się ich potrzebami,
a jednocześnie same zaczynają się mieszać,
utrudniając swoimi pomysłami im pracę.
Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi mojej łaski. Zamknij oczy i nie myśl o bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij we Mnie,
ufając w Moją dobroć, a zapewniam cię
na Moją miłość, że kiedy zwrócisz się do
Mnie z tą dyspozycją: «Ty się tym zajmij»,
oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę
cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę
musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą,

którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę
cię, jak matka uśpione niemowlę na rękach, na drugi brzeg. […] Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się zamartwiasz. Wiele
zaś łask spada na ciebie, jeśli tylko twoja
modlitwa jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu i cierpieniu prosisz,
bym działał, ale tak, jak ty tego chcesz…
Nie zwracasz się do Mnie, a jedynie chcesz,
bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów. Nie jesteś chory, skoro prosząc lekarza o pomoc, sugerujesz mu leczenie.
Nie postępuj tak, ale módl się tak, jak was
nauczyłem w Ojcze Nasz: «święć się imię
Twoje», czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie; «przyjdź królestwo Twoje», czyli niech wszystko, co się
dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie; «bądź
wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi»,
czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie, tak jak według Ciebie będzie lepiej
dla mojego życia wiecznego i doczesnego.
Jeśli powiesz mi naprawdę: «bądź wola
Twoja», czyli jakbyś mówił: «Ty się tym zajmij», wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę
najtrudniejsze sytuacje. Proszę, widzisz,
że choroba postępuje, zamiast zanikać?
Nie burz się, zamknij oczy i ufnie powiedz:
«niech się dzieje Twoja wola, Ty się tym zajmij». Powiadam ci, że się tym zajmę, jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. […] Módl się za każdym razem z tą
gotowością oddania się, uzyskasz tak wielki
pokój i owoce także wówczas, kiedy udzielę
ci łaski złożenia ofiary ze swojego życia jako
zadośćuczynienie i w imię miłości, co poniesie za sobą cierpienie. Wydaje ci się to
niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całą
duszą: «Jezu, Ty się tym zajmij». […]”

R. IV: 2017, nr 34 (202)
Myśli o zbliżającym się naszym odpuście ku
czci św. Ojca Pio, zatrzymały mnie przy wielokrotnie wyrażanej przez niego uwadze,
którą kierował do pielgrzymów z Neapolu:
„Dlaczego do mnie przyjeżdżacie? Macie
świętego kapłana. W trudnych sprawach
idźcie do niego!”. Chodziło o ks. Dolindo
Ruotolo, dziś sługi Bożego, postać w Polsce
wciąż mało znaną. Kim był? Dla większego
zainteresowania jego osobą warto wspomnieć choćby tylko o podobieństwie darów otrzymanych od Boga, które łączą go
z Ojcem Pio. Przyszedł na świat niespełna
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pięć lat przed Ojcem Pio (w 1882 r.) w Neapolu (ok. 80 km od Pietrelciny). Obaj
mieli wgląd w ludzkie dusze, dar proroctwa i dar bilokacji, podczas którego się spotykali. Wokół obydwu mistyków działy się
rzeczy niezwykłe, za co usłyszeli podobne
zarzuty: udawanie świętości, gromadzenie wokół siebie „czcicieli”, a szczególnie
kobiet. Ks. Dolindo, oczyszczony z zarzutów po roku procesu, usłyszał w Świętym
Oficjum dodatkowo: „wprowadza ksiądz
nowość do Kościoła”. Nowości te – komunię w Wielki Piątek, możliwość odprawiania dwóch Mszy św. przez kapłana w ciągu
dnia, obecność Pisma Świętego w domach,
zaangażowanie świeckich w ewangelizację – po pięćdziesięciu latach wprowadził
Sobór Watykański II. Zaś myśli ks. Dolindo
o roli kobiet w Kościele (przekazane mu
przez Maryję) znalazły swoje wyraźne odbicie w liście do kobiet św. Jana Pawła II. Niestety przez te „nowości” Stolica Apostolska
w 1921 r. podtrzymała karę zabraniającą
sprawowania przez niego obowiązków kapłańskich. Przez ponad szesnaście kolejnych lat neapolitańczyk nie mógł sprawować Eucharystii ani spowiadać. Ks. Dolindo
Ruotolo był kapłanem o niezwykłej inteligencji i jeszcze większej miłości do Boga,
do ludzi i do Kościoła. Z miłości do Słowa
Bożego i z pragnienia, aby przesłanie Biblii

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
27 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich dwie córki
i syna oraz †† dziadków z obu stron
10.30 – za †† rodziców Stanisławę i Jana Jadłowskich, † brata Romana oraz
†† z pokrewieństwa
		– chrzest: Denis Jarosch, Zuzanna Sobótka, Mikołaj Wójcik
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 16. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz
†† jej braci: Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, † siostrę, †† czterech braci, bratową i szwagra oraz
†† z rodzin Stasz i Skrobocz
28 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
19.00 – za † Jana Koryczan, † Józefa Prusko, †† rodziców Katarzynę i Jana
Kwoczała, †† braci Bernarda i Józefa, † szwagra Joachima, †† bratową Teresę i wnuka Krzysztofa oraz siostrę Emilię
29 sierpnia – wtorek — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
19.00 – za † ojca Rafała, † matkę Martę Schulwitz oraz †† z pokrewieństwa
Schulwitz i Wołowski
30 sierpnia – środa
7.00 – za † Janinę Czuryłowicz-Borowską i † Tadeusza Borowskiego
31 sierpnia – czwartek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Irmgardy Swoboda
1 września – piątek – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† dwóch synów Jana i Joachima oraz †† z pokrewieństwa
2 września – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Marka Jarmowskiego
14.00 – ślub: Martyna Łątka i Marcin Rybiałek
18.00 – za † babcię Annę Mandalka i jej † męża Wilhelma

3 września – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Adamczyk
i Wesoły oraz za † Antoniego Adamczyka, †† rodziców, rodzeństwo
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za † mamę Emilię Pabisz w rocznicę ziemskich urodzin, † jej męża
Franciszka, †† teściów Janinę i Stanisława Wantuch oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Chowaniak oraz †† z pokrewieństwa

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 (wtorek, środa) na Górze Świętej Anny odbędzie
się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.
▪▪ Od piątku Msze św. wieczorne w naszym kościele będą odprawiane o godz. 18.00.
▪▪ W piątek 1 września o godz. 19.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że w dniu 1 września (piątek) o godz. 8.00
grupa uczestników wyjeżdża do Nowego Gierałtowa na trzydniowy pobyt.
▪▪ W sobotę 2 września o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę (3 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków
i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Z racji zbliżającego się nowego roku szkolnego – Msza św. na rozpoczęcie będzie
w poniedziałek (4 września) o godz. 18.00 – zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty. 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.
▪▪ 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.
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

