Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz 22. organizują ogólnopolskie Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania jest „Bóg mój i wszystko”. Termin: od 16
do 21 lipca. Gośćmi imprezy będą: o. Piotr Kwoczała OFM,
Wanda i Radek Mokrzyccy, Katarzyna i Paweł Kaczmarek,
Andrzej Wronka, o. Urban Bąk. Przewiduje się koncerty:
Podzamek Boys,12 kamieni, Anti Babylon System, ks. Kuba
Bartczak, Under. Zapisy na www.swietomlodziezy.com.
▪▪ Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza
na studia, które można podjąć w następujących specjalnościach: • katechetyczno-pastoralna, skierowana dla
osób, które swoją przyszłość chcą związać z nauczaniem
religii i etyki w szkole; • kapłańska – studia przygotowujące do posługi duszpasterskiej; • duchowość i kultura
chrześcijańska – nowa specjalność, którą chcemy zaproponować osobom zainteresowanym teologią.

Być pielgrzymem pokoju – ciąg dalszy _______________________________________
uroczystości wielkiej rangi organizowane
przez Episkopat. […] Zgodnie z tradycją
sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup
politycznych, społecznych lub etnicznych.
W pamięci mamy słowa największego Polaka i Pielgrzyma, św. Jana Pawła II: „Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro
własnego narodu kosztem innych. (…) Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę
prawdziwego patriotyzmu”. Prawdziwy patriota, miłujący swój naród, nie ulega agresji i instynktom nakazującym wykluczanie
i stygmatyzowanie społeczne innych osób,
różniących się światopoglądem, wiarą,
pochodzeniem etnicznym czy odcieniem
skóry. Sanktuarium jest miejscem pokoju.
Warto pamiętać, że pierwszym darem Jezusa Zmartwychwstałego był pokój i przy-

garnięcie do swego serca uczniów mimo
ich aktów małoduszności. W sanktuarium
pokój rodzi się na modlitwie oraz przez pokutę i pojednanie, często zakończone sakramentalnym przebaczeniem. Św. Jan Paweł II był słusznie nazywany pielgrzymem
pokoju, ponieważ głosząc sprawiedliwość
społeczną i wolność sumienia, nie odrzucał
żadnego człowieka. […] Fenomen pielgrzymowania jest dynamiczny, żywy i otwarty
na nowe znaki. Wymaga więc ewangelicznego rozeznania. Elementy patriotyczne
(flagi narodowe, sztandary kombatanckie,
stroje uczestników) nie są czymś niewłaściwym podczas liturgii pod warunkiem,
że nie wywołują wzburzenia i sporów ideologicznych. […] Niereligijne symbole eksponowane na pielgrzymce nie mogą być
sprzeczne ze znaczeniem świętego miejsca
i czasu, z nauką Kościoła o patriotyzmie.
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Słowo Rady Konferencji Episkopatu Polski
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
o pielgrzymowaniu narodowym

BYĆ PIELGRZYMEM POKOJU
W kulturze polskiej obecny jest piękny
fenomen pielgrzymowania. Grupy wiernych – kierując się zasadami miłości do
Boga i bliźniego, kultu Matki Bożej i świętych, a także łącząc swą wiarę z miłością
do Ojczyzny – wpisują się w wielowiekową
tradycję pielgrzymowania narodowego.
W refleksji teologicznej pielgrzymka to wędrowanie osoby lub grupy do miejsc uważanych za święte w przekonaniu, że działa
tam w sposób szczególny Bóg. Podejmowane podczas pielgrzymki dzieła osobiste lub wspólnotowe mają wyłącznie cechy aktów religijnych, pobożności i pokuty,
gdyż pielgrzymowanie, zarówno w przeszłości jak i w naszych czasach, było i jest
rozumiane jako czyn pokutny. Łączenie
pielgrzymki ze sprawami społecznymi ma
sens jedynie w kontekście miłości, pojednania i poszukiwania świętości życia.
Takim właśnie duchem cechowały się pielgrzymki narodowe, szczególnie gdy Polska

przeżywała burze dziejowe i groziły jej największe niebezpieczeństwa. Nawet wówczas jednak nie były one wymierzone przeciw drugiemu człowiekowi, lecz w opozycji
do zła i grzechu, zniewolenia i narodowych
wad. Niezwykle budujące i podnoszące na
duchu były te pielgrzymki, podczas których w sanktuariach brzmiały słowa pieśni i modlitw dziękczynnych za wolność
i niepodległość Ojczyzny.
Pielgrzymki narodowe odbywały się bardzo rzadko i były związane z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Narodu
i Kościoła. Tak było np. po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1920 r., z okazji poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r., w związku
z Milenium Chrztu Polski w 1966 r. i ostatnio w 1050. rocznicę tego wydarzenia. Nie
możemy też zapomnieć pielgrzymek narodowych z udziałem papieża św. Jana
Pawła II i jego następców. Zawsze były to

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
1 lipca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dla Krystyny z okazji 60. rocznicy
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † Wiesława Witczaka oraz † Jana Pancerza
		– chrzest: Wiktor Pawlak
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Józefa i Martę Wilert, † teściową Zofię Ziębicką oraz
†† z pokrewieństwa
2 lipca – poniedziałek
19.00 – za †† rodziców Irenę i Czesława Bohdan, †† dziadków z obu stron
i †† z pokrewieństwa oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie
i opiekę Anioła Stróża dla Filipa z okazji 1. rocznicy urodzin
3 lipca – wtorek — święto św. Tomasza Apostoła
19.00 – za † męża i ojca Grzegorza Woźniaka w 1. rocznicę śmierci oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
4 lipca – środa
7.00 – za † Małgorzatę Marek [ofiarowana od Anny z Katowic]
5 lipca – czwartek
18.00 – Godzina święta
19.00 – za † córkę Krystynę w 5. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz
†† z pokrewieństwa
6 lipca – piątek — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, †† teściów Annę i Maksymiliana Filusz, †† z rodzin Bronner i Filusz
7 lipca – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian
11.00 – ślub: Beata Dammfeld i Maciej Szmidt
12.30 – ślub: Anna Widera i Marcin Łukasz
19.00 – za † męża i ojca Andrzeja Kowalczyka w 1. rocznicę śmierci

8 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, † ich syna Mariana
i † synową Marię oraz † Stanisława Bolek i †† jego rodziców
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dla Tadeusza z okazji 60. rocznicy
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dla Doroty i Grzegorza Gajdecka
z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † mamę Marię Pietrzyńską w 20. rocznicę śmierci, †† jej mężów
Rafała i Wincentego, †† teściów Wandę i Aleksego Kabelskich
		– za † Alfreda Sobania w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejsza niedziela jest dniem ślubowanej pielgrzymki wiernych ze Zdzieszowic
do Ujazdu-Studzionki. Powrót i powitanie pielgrzymów w kościele pw. św. Antoniego o godz. 18.00.
▪▪ W poniedziałek o godz. 19.40 w sali parafialnej zapraszam na spotkanie wszystkich zaangażowanych w organizację „Wakacji po Bożemu”.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. 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.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych; przed kościołem można złożyć ofiarę – zgodnie z apelem
Biskupa Opolskiego – na pomoc dla dzieci w Aleppo, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Józefę
Karczmarczyk, lat 76, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
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

