hał się uczynić ich swymi dziećmi. W centrum procesu wychowania stoi człowiek.
Nie jest on jedynie przedmiotem formowania, ale uczestnikiem dialogu, który kształtuje obie strony – wychowawcę i wychowanka. Rodzice i nauczyciele wiedzą, że
wiele mogą się nauczyć od swoich dzieci
i wychowanków. […]
Wielu z nas ważne sprawy swego życia
omawia z Matką Bożą w kaplicy Jej Cudownego Wizerunku. W duchu zaufania, przed
Nią odkrywamy wszystkie tajemnice naszego serca. Zaufanie jest fundamentem
relacji między wychowankiem a wychowawcą. Nie ma nic bardziej sprzyjającego
owocnemu wychowaniu niż dom, w którym panuje wzajemne zaufanie. Rodzice,
którzy cieszą się zaufaniem dzieci są pierwszymi powiernikami ich trudnych spraw. To
najlepsze zabezpieczenie przed złem. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele czy katecheci powinni stawiać sobie pytanie, jak
kształtować relacje z dziećmi i wychowankami, aby móc cieszyć się ich zaufaniem.
Maryja ma dla nas czas. […] Czas przeżywany z dzieckiem to nie tylko przebywanie
w tym samym miejscu, ale wzajemne bycie dla siebie – rozmowa, wspólnie podejmowany wysiłek czy radosne chwile wypoczynku. Życie staje się coraz szybsze. Nie
może w nim jednak zabraknąć czasu na to,
co najważniejsze. Nieodpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych niszczy w sposób podstępny nasze relacje z bliskimi. Nawet jeśli kontaktujemy się przez
telefon czy za pośrednictwem innych komunikatorów, nie zastąpi to osobistego
spotkania z bliskimi osobami. […]
Święty Jan Paweł II w czasie swej pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze byliśmy

wolni”. Dobry wychowawca nie chce uzależniać wychowanka od siebie, ale pragnie
doprowadzić dziecko do mądrego korzystania z wolności. Maryja jest nauczycielką,
która dysponuje takim właśnie programem
wychowawczym. […]
Wspaniałym rozdziałem dziejów jasnogórskiego sanktuarium były zainicjowane
przez kard. S. Wyszyńskiego Jasnogórskie
Śluby Narodu. Warto wrócić do tekstu ślubowań i na nowo go przemyśleć. Wyłania
się z niego bowiem piękny, pełny obraz człowieka. To człowiek żyjący w łasce uświęcającej, czyli świadomie strzegący w sobie
daru chrztu. To człowiek szanujący godność
i życie ludzkie, strzegący wierności małżeńskiej, stojący na straży wychowania w wierze. Śluby Jasnogórskie są programem wychowania, ale także – jak stwierdził św. Jan
Paweł II – „polską kartą praw człowieka”.
Papież Franciszek, podsumowując swój pobyt w naszej Ojczyźnie, nawiązał do wizyty
na Jasnej Górze: „Przed obrazem Matki
Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki”.
Obecni w jasnogórskiej kaplicy czują na sobie wzrok Matki. Jest to spojrzenie, które
wydobywa z tłumu i podnosi w górę, bo
Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach dobro. Spojrzenie Matki przychodzi
z pomocą w sytuacjach bezradności. Wychowawca pragnie, by jego trud wydał
owoce, musi jednak liczyć się z tym, że nie
wszystko zależy od niego. Może to prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do pokusy
poddania się przekonaniu, że już nic nie da
się zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest
wtedy modlitwa za wychowanków, także ta
zanoszona razem z Maryją, która uwierzyła,
że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.
Na nowy rok pracy formacyjnej udzielamy
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
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MARYJA W YCHOWAWCZ YNIĄ POKOLEŃ
Drodzy Bracia i Siostry, „Nie bierzcie wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu” (Rz 12,2) zachęca
św. Paweł adresatów Listu do Rzymian.
W tych słowach przypomina nam, aby nie
dać się nieść prądom, które na nas oddziałują i ulegać presji zewnętrznych okoliczności, ale w sposób świadomy kierować
swoim rozwojem, odnawiając serca. Nawet jeśli moralne kompromisy przynoszą
doraźne owoce, nie możemy przejść obojętnie wobec pytania Jezusa: „Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). Odnowa człowieka możliwa jest dzięki mocy Ducha Świętego i obejmuje wszystkie sfery jego życia.
10 września br. w naszej Ojczyźnie rozpocznie się VII Tydzień Wychowania. W piątek,
8 września br. przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom Polaków
wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
Stąd też refleksja, do której chcemy zaprosić w ramach tegorocznego Tygodnia Wy-

chowania, koncentrować się będzie wokół
hasła: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Wielbiąc Boga Matka Chrystusa wyraża radość: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Słowa
te wypełniają się na przestrzeni wieków –
Maryja doznaje czci we wszystkich pokoleniach wierzących a jednocześnie jest ich
nauczycielką i przewodniczką. Zastanówmy
się, czego uczą się od Jasnogórskiej Matki
i Królowej kolejne generacje odwiedzające
nasze narodowe sanktuarium.
W czasie Światowych Dni Młodzieży, które
odbyły się w Częstochowie w 1991 r., św.
Jan Paweł II przypomniał młodym chrześcijanom ze wszystkich kontynentów, że
„otrzymali Ducha przybrania za synów”.
Miejsce, z którego popłynęła ta papieska
katecheza, nie było przypadkowe. Na Jasnej Górze całe pokolenia Polaków mogły
na nowo odkrywać swoją godność. W czasach wojen i totalitaryzmów spotkanie
z Królową Polski pozwalało im doświadczyć, jak ważni są dla Boga, który nie wa-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
4 września – poniedziałek
18.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha
Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
5 września – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji 65. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
6 września – środa
7.00 – za † Hildegardę Cerman w 30. dzień po śmierci
7 września – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – za †† dziadków Marię i Józefa Korzekwa, † matkę chrzestną Cecylię
8 września – piątek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
18.00 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9 września – sobota
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z okazji 50.
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny oraz za † ojca Wilhelma Grolik, †† rodziców Adelajdę i Helmuta Hruzik i †† z rodzin Niestrój i Hruzik
10 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

10.30 – za † Henryka Skrzypiec
		– modlitwa za roczne dziecko: Tymon Umiński
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Małgorzatę Cieślak oraz †† jej dziadków

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Serdecznie zapraszam dzieci
i młodzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św. o godz. 18.00 o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).
▪▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Nikola zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoły podstawowa), zaś o godz. 18.00
– marianki starsze.
▪▪ W czwartek (7 września) o godz. 19.00 odbędzie się na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ W piątek (8 września) przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
zwane też popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. będzie błogosławione ziarno siewne i nasiona. W tym dniu – zgodnie z poleceniem biskupów
polskich – zostanie odmówiony po Mszy św. także „Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi”.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz MGOKSiR
zapraszają w sobotę 9 września od godz. 16.00 na piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: gry i zabawy dla dzieci oraz konkurs z nagrodami „Mom talent” (od godz. 16.30), koncert zespołu „Kontrasty” (godz. 18.30),
a także biesiada osiedlowa z zespołem „Accordion” (od godz. 20.00).
▪▪ W przyszłą niedzielę klasztor Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach będzie obchodził
100-lecie swego istnienia. Uroczysta Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Antoniego pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały rozpocznie się o godz. 11.00.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, ponadto przed kościołem będzie można złożyć ofiarę
na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę
Antys, lat 59, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w środę). 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

