▪▪ Z inicjatywy Samorządu naszego osiedla i Stowarzyszenia „Osiedlok” w piątek 11
maja br. w godz. od 15.00 do 18.00 przy budynku samorządowym „Gołębnik”
będzie przeprowadzona akcja Wymień elektroodpady i makulaturę na sadzonki
i owoce. Więcej informacji można znaleźć w gablotce.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
▪▪ W sobotę 12 maja z inicjatywy Radia Doxa odbędzie się 13. Diecezjalna Pielgrzymka Rowerzystów na Górę św. Anny. Msza św. rozpocznie się o g. 13.00
w Bazylice św. Anny. Po godz. 14.00 przewidziano atrakcje dla uczestników pielgrzymki przed Domem Pielgrzyma. Organizatorzy zapraszają pielgrzymów indywidualnych i grupy rowerowe.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, a w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? – ciąg dalszy _________
dla naszej rzeźby znajduje się aktualnie
w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie, ale
inicjatywa jej powstania wypłynęła od ojców kapucynów z Loreto i we Włoszech
została wykonana.
Po drugie, tajemnica ujawniająca się w naszym przedstawieniu Matki Bożej ukazuje
ją jako pielgrzymującą (tak jak wszyscy ludzie na tej ziemi są tylko pielgrzymami).
Maryja wyszła z Nazaretu na pielgrzymi
szlak: najpierw do Ain Karem, później do
Betlejem, do Egiptu, do Kany Galilejskiej…
i na Kalwarię, i aż do pustego grobu Swego
Syna. Po Zesłaniu Ducha Świętego dzieliła wspólną drogę z tworzącą się wspólnotą uczniów Chrystusa. Po swoim Wniebowzięciu rozpoczęła nieustanną i pełną
troski wędrówkę, stając na czele pielgrzymującego Kościoła. W tym miejscu znowu
dygresja: figura, która stała się pierwowzorem naszej, została niejako stworzona po
to, by odbywać peregrynację przez świat
przed Jubileuszem 2000 Roku. Wyruszyła
8 marca 1998 r. z Nazaretu, a wśród odwiedzonych przez Matkę Bożą z Nazaretu bar-

dzo licznych państw i miast na wszystkich
kontynentach wymienić trzeba Jej obecność w Watykanie (16 kwietnia 1998 r.),
gdzie została ukoronowana przez Ojca
Świętego Jana Pawła II, i Jasną Górę (30
kwietnia do 8 maja 1999 r.).
Po trzecie, tajemnica drogi Maryi, idącej
po zwiastowaniu do swojej krewnej Elżbiety pozwala nam już wniknąć w moment
ich spotkania, przepełniony radosnym
uniesieniem obydwu kobiet. Pragniemy
także uczyć się radości spotykania Jezusa
w sercu drugiego człowieka; pragniemy
z pośpiechem – jak Maryja – dążyć do pełnych pokory spotkań, które są służbą i nowym wylaniem Ducha Świętego. Warto
i ten trzeci wymiar dostrzec w naszej rzeźbie: Maryja lewą dłonią wskazuje na Jezusa, którego nosi pod sercem, prawą wyciągniętą ma w kierunku ludzi. Jej postać
ukazana jest w pośpiechu, co widać na jej
szatach, które zdają się być w ruchu. Wykonawcą naszej figury jest artysta rzeźbiarz Wojciech Pondel, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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„A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie?” – te słowa Elżbiety, które wypowiedziała podczas pamiętnego nawiedzenia jej przez Maryję, wydają się być dzisiaj dla naszej
parafii szczególnie bliskie. Czekaliśmy
niemal pięć lat, aż stworzą się możliwości realizacji jakiejś przestrzeni maryjnej, która byłaby odpowiednia zarówno pod względem hamonijnego
wkomponowania jej w wystrój nowoczesnego kościoła, jak też umiejętnie
wyrażała jakieś przesłanie Matki Bożej dla odwiedzających nasz kościół. Po
wielu konsultacjach z Diecezjalną Komisją  ds. Sztuki Sakralnej co do formy,
jak i treści maryjnego przedstawienia,
a także po ponad półrocznym procesie tworzenia figury, możemy przeżywać dzisiaj jej poświęcenie.
Rzeźba Matki Bożej przedstawia ją
w tajemnicy, którą możemy określić
jako drogę od zwiastowania do nawiedzenia Elżbiety. Ta tajemnica pozwala nam, po pierwsze, pochylić się
przed Grotą Zwiastowania w Nazarecie, jak i przyłożyć ucho do kamieni
domku nazaretańskiego w Loreto, by
usłyszeć, co się tam wydarzyło dla naszego zbawienia. W tym miejscu warto
podkreślić, że pierwowzór i inspiracja

6 maja 2018 r.

Figura Matki Bożej z Nazaretu w naszym kościele

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
6 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† teściów Zofię i Ludwika Pecolt, † syna Jana, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Gerharda i Gertrudę Urbanek, † matkę Emmę Porada oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo majowe i poświęcenie przestrzeni maryjnej z figurą
Matki Bożej z Nazaretu w naszym kościele
18.00 – za † Hiacynta Mainczyka, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
		– za † Henryka Stępień w 11. rocznicę śmierci
7 maja – poniedziałek
15.30 – chrzest: Lena Rogowska
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † matkę Ernę Jendrysik w 1. rocznicę śmierci, † ojca Henryka,
†† braci Antoniego i Marcina, †† z rodziny Jendrysik i Gabor
8 maja – wtorek — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Gintera Wieczorka, † syna Waldemara, †† rodziców
z obu stron i †† z pokrewieństwa
9 maja – środa
7.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† teściów Zofię i Jana
Dominikan, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – nabożeństwo majowe
10 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża i ojca Józefa Tomaszewicza w 10. rocznicę śmierci,
†† jego rodziców i teściów
11 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † żonę Annę Mazur w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron

12 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny z okazji rodzin
oraz opiekę Bożą w rodzinie
13 maja – VII Niedziela Wielkanocna — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
w rodzinach Roberta, Grażyny i Piotra
10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obchodzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.45 – różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Ponawiam zaproszenie na dzisiejsze nabożeństwo majowe, podczas którego biskup gliwicki Jan Kopiec dokona poświęcenia przestrzeni maryjnej w naszym kościele wraz z figurą Matki Bożej z Nazaretu.
▪▪ W środę o godz. 18.45 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ Miejska i Gminna Biblioteka w Zdzieszowicach zaprasza również w środę (9 maja)
o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z p. Arthurem Schulwitzem, autorem książki
„Zdzieszowice. Notatki historyczne”.
▪▪ 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. Po Mszy św. będzie
próba dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej Komunii świętej.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym. Zapraszam w sposób szczególny młodzież, która przyjęła dwa tygodnie temu sakrament
bierzmowania (będą do nabycia zdjęcia).
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