▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.
▪▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnym: Drogę krzyżową wspólnie odprawiamy w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale
z kazaniami pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia społeczne ________________________________________________________________
▪▪ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zakresu
E-wniosek plus – internetowe składanie wniosku, które odbedzie się 7 marca br.
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach o godz. 10.00.
▪▪ Zarząd „Starego Osiedla” zaprasza Panie na osiedlowy dzień kobiet przy słodkim
poczęstunku oraz występach zespołu Suskie skowronki, który odbędzie się 10
marca od godz. 16.00 w budynku „Gołębnik”.

„(…) w Jakubie przebywał na obczyźnie” – ciąg dalszy __________________________
nazywana „niebem”. Kapłani organizowali
procesje, które przez liczne schody docierały do nieba. Rozumiemy więc, że w powyższym tekście biblijnym objawia się Bóg
jako stale obecny w życiu ludzi. Między Bogiem a ludźmi istnieje drabina, czyli możliwość porozumienia się, spotkania. Ziemia,
na której znajduje się Patriarcha, staje się
święta przez obecność Boga. Sen Jakuba
spełnił się na Jezusie, dlatego Jezus w Jakubie przebywał na obczyźnie. Jezus nawiązał do snu Jakubowego w rozmowie z Natanaelem, pragnąc przekazać uczniom, że
oni, o ile są nowym Izraelem, będą widzieć
prawdziwy Dom Boga i bramę niebios.
W czasie powrotu Jakuba z Mezopotamii, w oczekiwaniu na spotkanie z bratem,
miała miejsce tajemnicza walka: „(…) ktoś
zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki,
a widząc, że nie może go pokonać, dotknął
jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim.

A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!». Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz».
Wtedy tamten, go zapytał: Jakie masz imię?
On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie
będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś”.
Co ten opis mówi współczesnym ludziom?
Obraz tej walki staje się wzorem walki duchowej. Walka duchowa pozwala człowiekowi być bardziej wolnym wobec spraw
ziemskich, a przez to staje się bardziej obrazem Boga i Jego naśladowcą. Jakub przez
całe życie prowadził walkę duchową.
Te dwa wydarzenia z życia Jakuba: sen
i walka – znaczą jego wyjście na obczyznę
i powrót z niej. W świetle Ewangelii w tych
dwu obrazach możemy odczytać Jezusa
Chrystusa, który nas poucza o Bogu, o Jego
błogosławieństwie. To On jest naszym domem, a błogosławieństwo może być zdobyte naszą walką.

R. V: 2018, nr 9 (229)
Tegoroczne wielkopostne zamyślenia o starostestamentalnych figurach cierpiącego
Jezusa Chrystusa, które wymienił Meliton
z Sardes w swej Homilii paschalnej, zatrzymują nas dzisiaj już przy trzeciej postaci:
„(…) w Jakubie przebywał na obczyźnie”.
Treść biblijnego przekazu o Jakubie wypełniają wspomnienia rodzinne oraz opis
doświadczeń religijnych. W rodzinach hebrajskich szczególne znaczenie posiadało
pierworództwo, a to dlatego, że nie tylko
dawało prawo do dziedziczenia posiadłości,
ale także uprawniało do przewodzenia całemu klanowi. Niewidomy i stary już Izaak
pragnie udzielić błogosławieństwa pierworodnemu, gdyż takie było prawo rodzinne.
Za sprawą Rebeki błogosławieństwo otrzy-
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muje zamiast Ezawa Jakub. Otrzymanie
zdobytego podstępem błogosławieństwa
spowodowało prześladowanie ze strony
Ezawa, który dochodził swych praw. Jakub
był zmuszony do ucieczki i udał się w stronę
Mezopotamii. U początków jego wyjścia
z domu, na jednym z pierwszych etapów
jego wędrówki do Charam, w miejscu, gdzie
zatrzymał się na noc, miał sen: „We śnie
ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą
swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów
Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili
na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie
i twemu potomstwu. A potomstwo twe
będzie tak liczne jak proch ziemi […]. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł,
gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę cię do tego
kraju. Bo nie opuszczę cię,
dopóki nie spełnię tego, co ci
obiecuję” (Rdz 28,12n). Czego
nas uczy to słowo Boże i w jaki
sposób ukazuje Chrystusa?
W Mezopotamii, jeszcze za
czasów Sumerów, budowano
wysokie, piramidalne wieże,
pełne schodów. Na szczycie
była mała kapliczka, która zawierała posąg bóstwa i była

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
4 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † siostrę Irenę Slawik, † jej męża Mariana, †† rodziców Anielę
i Emila Kens, † siostrzeńca Dariusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące
[ofiarowana od Krystyny z rodziną]
10.30 – za † Marię Nosila w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Eugeniusza
i Gertrudę oraz †† z rodzin Nosila, Sobala i Kowalczyk
		– chrzest: Fabian Gajda
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † mamę Józefę Głuszek w 30. rocznicę śmierci, † ojca Stanisława,
†† dwie siostry i †† szwagrów oraz †† z rodzin Głuszek i Kral
5 marca – poniedziałek
18.00 – za † mamę Elfrydę Gola, † jej męża Antoniego, † syna Henryka,
†† z rodzin Gola, Kowolik i Malkusz
6 marca – wtorek
18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 3. rocznicę śmierci, † syna Mariusza,
†† rodziców i teściów, †† siostry i szwagrów, † Antoniego Mośko
oraz †† z pokrewieństwa
7 marca – środa
7.00 – za †† rodziców Teklę i Wilhelma Wołowskich oraz Marię i Jerzego
Szulc, † brata Stefana, †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
8 marca – czwartek
18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† z rodzin Gabor i Kwoczała
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9 marca – piątek
17.00 – powitanie Biskupa w ramach wizytacji kanonicznej
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – w intencji Parafian
		– za †† dziadków Waleskę i Karola Pluta oraz Gertrudę i Antoniego
Grzesik
10 marca – sobota
14.00 – nabożeństwo z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych oraz
błogosławieństwem lourdzkim [przewodniczy Ksiądz Biskup]
18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † ich syna Henryka

11 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Antoniego
z okazji 45. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za
†† rodziców i rodzeństwo z obu stron
10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Antoniego Bieleckich, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu
stron
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † Leonharda Czernka oraz †† z pokrewieństwa Czernek i Marek

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W najbliższych dniach w naszej parafii będzie się odbywała kanoniczna wizytacja
biskupia. Jest to przewidziana prawem Kościoła wizyta pasterska biskupa, swoją
genezą sięgająca czasów apostolskich, która ukazuje, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja ma charakter zarówno
kontrolny, ale też stanowi okazję do pogłębienia kontaktów Biskupa z wiernymi
oraz z różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii.
Przypadającą w tym roku w całym dekanacie leśnickim wizytację przeprowadza
bp Rudolf Pierskała. Jej plan w części dotyczącej naszej parafii jest następujący:
– poniedziałek (5 marca) – wizyta na lekcji religii w naszej szkole (PSP 2)
– piątek (9 marca)
17.00 – oficjalne powitanie biskupa przed kościołem, po czym nastąpi modlitwa przewidziana w rytuale oraz sprawozdanie gospodarcze
17.15 – Droga krzyżowa [prowadzi Ksiądz Biskup]
18.00 – Msza wizytacji
19.30 – spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską (na plebanii)
– sobota (10 marca)
9.00 – odwiedziny chorych w domach
11.00 – wizytacja kancelarii parafialnej
14.00 – nabożeństwo z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych oraz

błogosławieństwem lourdzkim

14.45 – spotkanie grup parafialnych (Koronka)
16.00 – spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania
16.30 – spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi
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

