zaś zaplanowano część maryjną spotkania, tj. różaniec, kazanie, zawierzenie Niepokalanemu Sercu
Maryi oraz błogosławieństwo na sposób lurdzki.
▪▪ Biskup Opolski, włączając się w nurt troski Kościoła
o zdrowie i życie ludzkie, a także mając na względzie dobro społeczne, przyłącza się do apelu Dyrektora Opolskiego Oddziału NFZ przypominającego
o obowiązku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia
zdrowotnego. W gablotce zamieszczony jest tekst
apelu w całości.
▪▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy na rzecz hospicjum
domowego we Wrocławiu, a ponadto można też
złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.

nię z 27 wezwań, w tym 12 zaczerpnęła od jezuity, o. Jana
Croiset, który już w 1691 r. w ten sposób czcił Serce Pana
Jezusa i dał początek tej pięknej modlitwie, 6 zaś dodała
rzymska Kongregacja przy zatwierdzeniu litanii.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest zestawiony
dość logicznie. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza grupa dotyczy stosunku Jezusa do Ojca
i Ducha Świętego, ukazane jest Serce Jezusa w relacji do
całej Trójcy Przenajświętszej (1–7); druga dotyczy przymiotów Serca Jezusowego (8–16); trzecia grupa kładzie
akcent na stosunek Bożego Serca do ludzi (17–33).
Wezwania litanii mają głębokie odniesienie do Pisma
Świętego. Większość z nich jest prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej natchnienie. Każde
wezwanie zostało poprzedzone zwrotem Serce Jezusa.
Głębię znaczenia tego określenia ukazał m.in. św. Jan Paweł II: „Serce nie jest jedynie organem warunkującym życie człowieka. Serce stanowi symbol. Mówi ono o całym
wewnętrznym życiu osoby”. Dodawane po wezwaniach
błagalne: zmiłuj się nad nami, przypomina potrzebę wołania o miłosierdzie dla całego świata oraz uświadamia
znaczenie modlitwy wynagradzającej za grzechy ludzi.

Dziękujemy

Litania do Serca Jezusowego – ciąg dalszy ___________

R. V: 2018, nr 22 (242)
Czerwiec obchodzony jest w Kościele jako miesiąc Serca Jezusowego. Jedną z wielu pobożnych praktyk ku czci Bożego Serca jest znana
nam litania. Może warto przypomnieć sobie,
w jaki sposób powstała i jakie są jej główne myśli, by jeszcze pobożniej ją odmawiać. Geneza
litanii do Serca Jezusowego sięga XVIII w., kiedy
to Marsylię nawiedziła epidemia cholery. Biskup tego miasta, oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, sta-

Vicente López Portaña, Najświętsze Serce Jezusa , ok. 1795 r.

3 czerwca 2018 r.

rał się także pomóc duchowo swoim
wiernym przez specjalne modlitwy
błagalne i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie
swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. Akt
poświęcenia odmówiono 1 listopada
1720 r. w czasie uroczystej ceremonii
przebłagalnej. Od tej chwili epidemia
poczęła szybko ustępować. Biskup
zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721 r. odprawianie uroczystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Odmawiano
ten akt codziennie i wzywano ratunku
u Pana Jezusa przez adorację wieczystą i litanię, która została ogłoszona
drukiem w 1718 r. Autorką i przekazicielką tej litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy
odmawiano nadal tę litanię z wdzięcznością za ocalenie. Zanim dekret
rzymskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego, wydany dopiero w 1899 r., rozciągnął ją na cały Kościół, przez ponad
150 lat litania była odmawiana w kilku
diecezjach i w wielu klasztorach.
Litania do Serca Jezusowego składa
się obecnie z 33 wezwań na cześć 33
lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa.
Siostra Anna Magdalena ułożyła lita-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
3 czerwca – IX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Otylii i Zygmunta
z okazji kolejnej rocznicy ślubu
10.30 – za † Romana Kliś w 1. rocznicę śmierci
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † Jadwigę Chodurską [od siostry Anny z mężem i dziećmi]

10 czerwca – X NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Jana Klimaszewskiego, a także dla Antoniego oraz o wszelkie łaski
dla całej rodziny
		– chrzest: Jagoda Ruczaj
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Janinę i Tadeusza Borowskich w 1. rocznicę śmierci

4 czerwca – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Franciszka
z okazji 36. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

5 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana Pluty z okazji 85.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej tak zwanej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do czwartku po Mszach
św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy św. porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6 czerwca – środa
7.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Czekała, † siostrę Różę Hirsz,
†† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
7 czerwca – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski w rodzinie Mandala
8 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † męża i ojca Mikołaja Pasławskiego w 13. rocznicę śmierci
9 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
12.30 – ślub: Agnieszka Wojewódzka i Michał Harnus
14.00 – ślub: Karina Kamińska i Mateusz Rosa
18.00 – za † męża i ojca Helmuta Rudoll w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– za †† rodziców Emilię i Pawła oraz † męża Wilhelma

▪▪ W dzisiejszą niedzielę gościmy Ojca Piotra Kwoczałę OFM, którego posługa związana jest ze wsparciem Hospicjum domowego Fundacji Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci, gdzie Ojciec Piotr jest kapelanem.

▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Po Mszy św.
swoje zebranie będą mieli lektorzy i ministranci.
▪▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem
24. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam w tym dniu na
nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ Również w piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Kościuszki –
Korfantego zapraszają na piknik rodzinny, który odbędzie się 8 czerwca (piątek)
w Parku Miejskim w Zdzieszowicach. Początek o godz. 16.00. Przewidziano wiele
atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.
▪▪ W sobotę 9 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny. O godz. 9.30 odprawiona zostanie Droga
Krzyżowa, podczas której będzie okazja do spowiedzi. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan. Od godz. 12.15
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

