▪▪ W piątek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, które tradycyjnie nazywane
jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci Matki Bożej Gromnicznej.
Podczas Mszy św. będzie błogosławieństwo gromnic. Po Mszy św. wieczornej,
a także w sobotę będzie udzielane błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które tym razem odbędzie się w naszej parafii. Początek
o godz. 15.00 w kościele (Koronka do Miłosierdzia Bożego), a następnie spotkanie w sali parafialnej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na utrzymanie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ 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:
— 	10 lutego, 7 kwietnia i 2 czerwca 2018 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
— 	17 lutego, 14 kwietnia i 9 czerwca 2018 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym”;
— 	24 lutego, 21 kwietnia i 16 czerwca 2018 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.

O B J AW I E N I A FAT I M S K I E

Parafia nasza organizuje w dniach od 19 do 26 sierpnia 2018 r.

pielgrzymkę
do Fatimy i Santiago de Compostela. W prograParafialna
pielgrzymka

mie pielgrzymki przewidziano wizytę m.in. w następujących
miejscach: Aljustrel, Alcobaca, Obidos, Batalha, Sameiro, Braga,
Porto, Tomar, Nazare, Santarem i Lizbonie. Cena pielgrzymki
– 3250 zł.i Biuro Podróży "Alf" zapewnia za to m.in.: przelot
z Pragi do Lizbony i z Lizbony do Pragi, zakwaterowanie w hoSantiago
de Compostela
telach (7 noclegów – 5 noclegów w Fatimie, 1 nocleg w Santiago de Compostela, 1 nocleg w okolicy Lizbony), poruszanie
W programie ponadto:
się portugalskim autokarem w trakcie pobytu w Portugalii, wyAljustrel
- Alcobaca
- Obidos
żywienie:
7 obiadokolacji
+ 7 śniadań, opieka pilota–przewod- Batalha
- Sameiro – Braga NNW, KL, bagażu i CP. Szczegółowy pronika, ubezpieczenie:
– Porto
Tomar – Nazarezostał
–
gram– pielgrzymki
wydrukowany na osobnych kartkach
Santarem - Lizbona
dostępnych w zakrystii. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy
Termin: wpłacić zaliczkę 500 zł, a resztę w ratach. Szczegółowych
informacji udzielam osobście, wiele z nich zamiesz19.08 – 26.08.2018
czono na stronie internetowej.

do Fatimy

Cena: 3 250 zł
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Kilka dni temu (23 stycznia 2018 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski) zainaugurowano obchody Jubileuszowego Roku
Świętego Ojca Pio. Okazją jest 50. rocznica
jego śmierci oraz 100-lecie otrzymania przez
niego stygmatów. Być może niejeden uważny
Parafianin może zadawać sobie pytanie dotyczące wielości ogłaszanych takich jubileuszy.
Przecież ostatnio biskupi zapowiedzieli, że rok
2018 jest w Kościele w Polsce Rokiem Świętego Stanisława Kostki, a w minionym Adwencie słyszeliśmy, że Papież Franciszek ustanowił
Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa związany
z narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Czy to nie za dużo? Odpowiedź jest prosta, gdy sobie uświadomimy, jak wielkie jest
duchowe dziedzictwo Kościoła i jak wiele sposobów może prowadzić do odnowienia i pogłębienia naszej wiary. W inicjatywach tych
możemy ponadto dostrzec, że to właśnie
święci, prowadzeni przez światłość Bożą, są
prawdziwymi reformatorami
życia Kościoła i społeczeństwa.
Jak pisał papież Benedykt – „Mistrzowie w słowie oraz świadkowie w przykładzie potrafią podejmować stałą i głęboką odnowę
kościelną, gdyż sami zostali głęboko odnowieni, są w łączności
z prawdziwą nowością – obecnością Boga w świecie. Ta pocie-

28 stycznia 2018 r.

szająca rzeczywistość, że w każdym
pokoleniu rodzą się święci i wnoszą
twórczość odnowy, towarzyszy nieustannie historii Kościoła pośród smutków i ujemnych stron jego marszu”.
Warto więc pomyśleć jak najlepiej zaczerpnąć z piękna i różnorodności charyzmatów, które przez Kościół i jego
świętych mogą się stać także naszym
bogactwem ducha. Myślę, że będąc
jedyną parafią w diecezji, której patronuje św. Ojciec Pio, będziemy nie tylko
śledzić organizowane na płaszczyźnie
ogólnokrajowej czuwania, kongresy
oraz pielgrzymki, ale – niezależnie od
jakichś nadzwyczajnych akcji – staniemy się w tym czasie jeszcze bardziej
wyczuleni na „podszepty” naszego Patrona, dla którego najważniejsza była
Eucharystia, pokuta i troska o potrzebujących pomocy dla duszy i ciała.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
28 stycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji kolejnej
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla Małgorzaty i Beaty z ich rodzinami
10.30 – za † matkę Józefę Nawój, † jej męża Stanisława oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
		– modlitwa za roczne dziecko: Honorata Drozd
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka,
†† teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
29 stycznia – poniedziałek
18.00 – za † męża Józefa Lepich, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek,
†† teściów Łucję i Karola Lepich, †† z pokrewieństwa z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30 stycznia – wtorek
18.00 – za † Jadwigę Antys [od sąsiadki Ewy Dobrowolskiej]
31 stycznia – środa — wspomnienie św. Jana Bosko,prezbitera
7.00 – za zmarłych w ostatnim czasie: † Jana Bobera, † Mirosława Kaplika
oraz † Gerarda Skrzypca
1 lutego – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Karoliny z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
2 lutego – piątek — ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3 lutego – sobota — wspomnienie dowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

8.00 – w intencji Parafian
18.00 – za † ojca Emila Cerman w 2. rocznicę śmierci, † matkę Hildegardę oraz
†† z pokrewieństwa

4 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † syna Henryka Miedza w 2. rocznicę śmierci, † męża Szymona,
†† rodziców i teściów, †† dwóch braci oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Franciszkański Zakon Świeckich

17.30 – Nieszpory
18.00 – za † mamę Emilię Pabisz w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Franciszka,
†† teściów Janinę i Stanisława Wantuch, †† trzech szwagrów: Józefa,
Tadeusza i Jana oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejsza niedziela jest poświęcona w Kościele Katolickim modlitwie za chorych na
jedną z najstraszniejszych chorób, jaką jest trąd. Dzień Trędowatych jest obchodzony
w Kościele, gdyż odegrał on w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece nad trędowatymi. Pierwsze ośrodki dla trędowatych (leprozoria) powstawały przy klasztorach, katedrach i kościołach. Dziś wciąż podstawową rolę w opiece nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne, w których pracują przede wszystkim siostry i bracia
zakonni. Jesteśmy zaproszeni do objęcia modlitwą i wsparciem materialnym zarówno chorych, jak i ich opiekunów.
▪▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Nikola zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoła podstawowa), zaś o godz. 18.00
– marianki starsze.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. o godz.
7.00 w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
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

