fikowanych opiekunów oraz prowadzone i animowane przez wspaniałych młodych wolontariuszy. Serdecznie zachęcamy dzieci do udziału. Zapisy w kancelarii
parafialnej oraz w zakrystii po Mszach św. do 30 czerwca. Udział w „Wakacjach
po Bożemu” jest darmowy (dzięki wsparciu naszej szkoły, dofinansowaniu z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i środkom Parafialnego Zespołu Caritas) z wyjątkiem wycieczek, na które symboliczne opłaty wynoszą 10 zł (płatne przy zapisie).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Michał Han ze Zdzieszowic i Patrycja Fudali ze Zdzieszowic — zapowiedź II;
▪▪ Dzisiejszą kolektę, jak już wspomniano, przekażemy na remont dachu kościoła
św. Antoniego; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Danutę
Kaziuk, lat 65, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie…

Cuda eucharystyczne – ciąg dalszy __________________________________________
mił o tym swoich współbraci. Wieść rozniosła się też po okolicy. Wykonano specjalny relikwiarz, w którym Ciało i Krew
przechowywane są do dziś. Krew zamieniła się w pięć grudek, ale Ciało pozostało
nienaruszone. W 1970 r. zbadano dokładnie cudowną Eucharystię. Badacze orzekli, że Ciało to fragment ludzkiego serca,
bez śladów konserwacji, a Krew ma grupę
AB. Stwierdzone przypadki cudów eucharystycznych pochodzą z różnych miejsc
świata i z róznych okresów – także współcześnie. Do najsławniejszych z nich należą
zdarzenia z Włoch: w Trani (1000 r.), Ferrarze (28 marca 1171), Alatri (1228), we Florencji (30 grudnia 1230 i 24 marca 1595),
w Bolsenie (1264) – związane pośrednio
z ustanowieniem uroczystości Bożego
Ciała, Offidzie (1273), Turynie (6 czerwca
1453), Asti (25 lipca 1535 i 10 maja 1718)
i Sienie (14 sierpnia 1730). Jedno z ostatnich tego rodzaju zdarzeń odnotowano
w 1984 r. w Watykanie w czasie Komunii

św., której Jan Paweł II udzielał w swej prywatnej kaplicy grupie pielgrzymów z Azji.
Gdy Komunię przyjmowała pewna Koreanka, hostia stała się kawałkiem ciała.
Ojciec Święty w milczeniu pobłogosławił
kobietę i udzielał dalej Komunii. Nadzwyczajne wydarzenia związane z Eucharystią
miały miejsce i współcześnie: w Meksyku
(Tixtla), w Polsce (Sokółka i Legnica), czy
w Indiach (Chirattakonam). W historii Kościoła znane są także cuda zwane postami
eucharystycznymi. Osoby, które go doświadczają, przez długi czas, niekiedy przez
całe lata, żyją nie przyjmując pożywienia,
a ich jedynym pokarmem jest codzienna
Komunia św. Znana jest historia św. Mikołaja z Flüe w Szwajcarii, który żył pod
koniec XV w. – przeżył 20 lat, nie jedząc
i nie pijąc niczego poza Komunią raz w miesiącu. We współczesnych czasach osobą,
która przez kilkadzeisiąt lat żywiła się wyłącznie Eucharystią była słynna francuska
mistyczka Marta Robin (zm. w 1981 r.).

R. V: 2018, nr 24 (244)
Propozycja tematu o cudach eucharystycznych na dzisiejsze spotkanie katechetyczne zachęca do podjęcia zawsze
ważnych myśli o tajemnicy rzeczywistej
obecności Chrystusa w konsekrowanym
chlebie i winie, czyli w Przenajświętszym
Sakramencie. Ta rzeczywista obecność,
a zarazem fundamentalna prawda naszej
wiary była poprzez tajemnicze i cudowne
wydarzenia nie tyle udowadniana, ile raczej z większą wrażliwością przeżywana.
Historia Kościoła zna ponad 130 takich
przypadków postrzeganych przez wiarę
ludową jako znaki nadprzyrodzone i dlatego są one często nazywane cudami eucharystycznymi. Ich pochodzenie często
miesza się z ludowymi wierzeniami, ale
wiele znaków dało podstawy solidnym

17 czerwca 2018 r.

tradycjom wiary. Zdarzały się w różnych
okolicznościach – w chwilach zwątpienia
w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podczas prób
profanacji, ale także jako nagroda za wiarę
i miłość. Za pierwszy cud eucharystyczny
uważa się przemianę Hostii i wina w kawałek ciała i krwi w klasztorze w Lanciano
we włoskiej prowincji Chieti nad Adriatykiem w VIII w. W tamtejszym klasztorze
ojców bazylianów jeden z kapłanów dręczony był wątpliwościami co do obecności
Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba
i wina. Wątpliwości te naszły go także podczas sprawowanej Mszy św. Wówczas, gdy
kończył wypowiadać słowa konsekracji, Hostia zamieniła się w kawałek ciała,
a wino w ludzką krew. Zakonnik powiado-

Raffaello Sanzio, Msza Bolseńska , 1512 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
17 czerwca – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o wszelkie łaski dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewiczów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji
urodzin [ofiarowana od DDP „Stokrotka”]
18 czerwca – poniedziałek
18.00 – za † Joachima Koniecznego, †† jego rodziców, rodzeństwo oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
19 czerwca – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Kariny z okazji 50. rocznicy
urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
20 czerwca – środa — wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7.00 – za † matkę Annę, † ojca Waltera oraz †† z rodzin Zagrol i Nowara
21 czerwca – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Katarzynę
i † szwagra Antoniego oraz o błogosławieństwo Boże i potrzebne
łaski dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Róży Gawron z okazji urodzin
[ofiarowana od córek rodzinami]
22 czerwca – piątek
9.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
18.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Wiktorii
z okazji 18. rocznicy urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny

23 czerwca – sobota
18.00 – za †† rodziców Walerię i Antoniego Legut oraz Eugenię i Władysława
Łasińskich, † brata Stefana Legut, † szwagra Jana Smykałę
		– za † Sylwestra Ociepę
24 czerwca – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
8.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie siostry, † babcię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Oliwii
z okazji 20. rocznicy urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne (Suma odpustowa
o godz. 11.00). Jako wyraz naszej solidarności i jedności ofiary złożone w ramach
kolekty przekażemy na remont dachu kościoła św. Antoniego.
▪▪ Również dzisiaj zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie katechetyczne „przy kawie”, którego tematem będą cuda eucharystyczne.
▪▪ W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej, ale dla dzieci od godz. 17.00 do 18.00
będzie okazja do spowiedzi św.
▪▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (piątek) o godz. 9.00 zapraszam dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minionym czasie
i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.
▪▪ Także w piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Parafialny Zespół Caritas – podobnie, jak w ubiegłym roku – organizuje dla naszych
dzieci w wieku od 7 do 12 lat letni wypoczynek w formie półkolonii. W programie „Wakacji po Bożemu”, które odbędą się od 9 do 13 lipca w godz. od 9.00 do
14.00 (z wyjątkiem dłuższych dni wycieczkowych), znalazło się wiele ciekawych zajęć, m.in.: tańce i zabawy w Stumilowym lasku, atrakcje kulinarne w „Gołębniku”,
a także wycieczki do parku rozrywki w Żorach i do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku. Zajęcia i wycieczki będą się odbywały pod okiem wykwaliParafia 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

