▪▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza członków i sympatyków na spotkanie
modlitewno-formacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 14.00
w salce św. Mikołaja przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Serdecznie zapraszamy do udziału w 42. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która
odbędzie się w tym roku pod hasłem: «Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego». Z Nysy pielgrzymka wyruszy w niedzielę 12 sierpnia, z Głubczyc,
Raciborza i Opola w poniedziałek 13 sierpnia, zaś z Kluczborka i Krapkowic – we
wtorek 14 sierpnia. Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę 18
sierpnia o godz. 11.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ Zapowiedź! We wtorek 14 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich chętnych
do pomocy w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie pod szyldem Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się w naszej sali parafialnej.
▪▪ Parafialny Zespół Caritas organizuje 16 września br. wycieczkę kulturalno-krajoznawczą do Wrocławia. W programie: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, spacer
po Wrocławiu z przewodnikiem oraz udział w spekaklu pt. „Dżob” w Teatrze Muzycznym Capitol. Wyjazd o godz. 12.30, powrót ok. godz. 23.00. Zapisy w kancelarii
parafialnej. Koszt łącznie z biletami wstępów wynosi 60 zł – wyjazd jest dofinansowany przez Powiat Krapkowicki w ramach „Konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Śluby wieczyste – ciąg dalszy _______________________________________________
się tą miłością z innymi”. Siostrze M. Natalii życzymy trwania w tym cudownym pragnieniu, a serdeczność dopełniamy modlitwą, którą biskup wypowiedział podczas
uroczystości: „Boże, Dawco i Stróżu świętych zamiarów, Tobie należy się od nas
chwała. […] Twoja Panie Opatrzność zrządziła, by w ślady Zbawiciela świata wstępowały niezliczone dziewice, stając się Jego
uczennicami i zasługując na godność Jego
oblubienic. […] Błagamy Cię, Ojcze, ześlij
moc Ducha Świętego na te córki Twoje,
aby podtrzymywał płomień postanowienia, które w ich sercach wzbudził. Niechaj, o Panie, zajaśnieje w nich nowym

blaskiem jasność Chrystusa i niewinnego
życia. Niechaj przylgną do Ciebie żarliwą
miłością wzmocnione świętymi więzami
zakonnymi. Niechaj dochowają wierności
Chrystusowi; niech ogromną miłością kochają Matkę – Kościół i niech tą miłością
nadprzyrodzoną obejmą wszystkich ludzi,
przed którymi świadczyć mają o błogosławionej nadziei dóbr niebieskich. Boże, Ojcze Święty, kieruj w swym miłosierdziu krokami swoich służebnic i broń ich w drodze,
aby gdy wreszcie staną przed sądem Najwyższego Króla, nie ulękły się wyroku sędziego, lecz usłyszały głos Oblubieńca wzywającego je z miłości na wieczyste gody”.

R. V: 2018, nr 30 (250)
W miniony czwartek, we wspomnienie Matki
Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Katowicach odbyła się
ważna i podniosła uroczystość – sześć sióstr
tego Zgromadzenia złożyło tzw. śluby wieczyste. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie dla naszej parafii – jedną z tych sióstr była
nasza Parafianka, s. M. Natalia Anna Sobala.
Dojrzewanie do decyzji pójścia drogą rad
ewangelicznych w życiu zakonnym z pewnością zawsze pozostaje związane z tajemnicą
Bożego powołania, ale zwykle też dostrzegalne są ludzkie faktory takich wyborów. Najczęściej jest to klimat domu rodzinnego i żywotność rodzinnej wspólnoty parafialnej.
S. M. Natalia w obydwu tych wspólnotach
znalazła oparcie. Znaczącą w wyborze zgromadzenia okazała się na pewno obecność
sióstr Służebniczek w zdzieszowickiej parafii. Jej zaangażowanie w grupie Dzieci Maryi, którą prowadziły siostry, dysponowało ją
bardzo dobrze do odczytania Bożego obdarowania. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu w 2008 r.
(wcześniej ścieżka edukacyjna wiodła ją poprzez Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach i tutejsze Gimnazjum) postanowiła
od razu wstąpić do znanego sobie Zgromadzenia. Po dziesięciu latach przechodzenia
przez kolejne, przewidziane regułami, etapy

5 sierpnia 2018 r.

życia zakonnego, w motywacji swojej
woli trwania w Zgromadzeniu do końca
życia napisała: „Jezus został obdarowany
przez Ojca nieprzebraną Miłością. Pozwala nam także uczestniczyć w tej nieskończonej Miłości i nieustannie nas nią
obdarza i czyni swymi. Trwanie w Jego
miłości to podążanie do ludzi i obdarzanie ich tym darem, który nam został ofiarowany od Boga. Pragnę w moich życiu
«pozwolić» Bogu mnie miłować i dzielić

S. M. Natalia podczas składania ślubów

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
5 sierpnia – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, †† dziadków Gertrudę
i Leona Kopton, † teścia Zdzisława Paterok, † babcię Antoninę
Szewczuk
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z okazji 75. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Iwony i Piotra z okazji 10. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz o zdrowie
dla brata Grzegorza
6 sierpnia – poniedziałek — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Mariana Braunera
z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
7 sierpnia – wtorek
19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeństwo, †† szwagrów, † siostrzenicę Różę i † chrześnicę Małgorzatę
8 sierpnia – środa — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Henryka Mandali
z okazji 55. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
16.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dla s. M. Natalii z okazji
złożenia Profesji Wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek
9 sierpnia – czwartek — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
19.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego
Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa
10 sierpnia – piątek — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima
Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha
i Helmuta, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

11 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Klary, dziewicy
19.00 – za † Luizę Pluta w 2. rocznicę śmierci, †† dwóch mężów i †† dwóch
wnuków, †† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
12 sierpnia – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † Stefanię Laskowską w 19. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Aleksandry z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla
całej rodziny
		– chrzest: Estera Maria Palica
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj odbywa się doroczna Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na Górę
Świętej Anny – uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30.
▪▪ W środę o godz. 16.00 zapraszam na Mszę św. dziękczynną z okazji złożenia przez

s. M. Natalię Annę Sobala Profesji Wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Eucharystii będzie przewodniczył ks. prałat Antoni Komor, a kazanie wygłosi o. Michał Lepich OMI.

▪▪ W czwartek (9 sierpnia) o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne
przed parafialną pielgrzymką do Fatimy i Santiago de Compostela, które poprowadzi dyrektor Biura Podróży „Alf” (organizator pielgrzymki).
▪▪ W dniach od 11 do 13 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się metropolitalne
uroczystości patronalne ku czci św. Jacka. Punktem centralnym obchodów będzie
niedzielna (12 sierpnia o godz. 11.00) Suma pontyfikalna z odnowieniem przyrzeczeń bierzmowania (przeżywamy duszpasterski Rok Ducha Świętego) pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Program obchodów umieszczono na
plakacie w gablotce informacyjnej.
▪▪ Na uroczystości ku czci św. Jacka w niedzielę 12 sierpnia do Kamienia Śląskiego
organizowana jest pielgrzymka rowerzystów, która wyruszy spod kościoła w Żyrowej o godz. 8.30. Więcej informacji na plakacie w gablotce informacyjnej.
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

