▪▪ W środę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu będziemy gościć w naszej
parafii ks. dr. Alberta Warso z Watykanu, który wygłosi słowo Boże.
Zgodnie z tradycją, po Mszach św., które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, zostaną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż.
Nabycie wykonanych wiązanek kwiatów umożliwi w tym dniu przed kościołem
Parafialny Zespół Caritas.
▪▪ W sobotę (18 sierpnia) o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego podczas Mszy św.
będzie miała miejsce niecodzienna uroczystość posłania misyjnego ks. Marka Sobotty, którego dokona biskup opolski Andrzej Czaja. Jest to okazja do modlitwy
za misje, a zwłaszcza w intencji ks. Marka.
▪▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 17 do 19 sierpnia na
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość
Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Damiana
Musioła, lat 43, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Matka Boża Kalwaryjska – ciąg dalszy _______________________________________
o Maryi, która – by odwiedzić Elżbietę
– „udała się w okolicę górzystą”. Nade
wszystko jednakże to, co tutaj stale człowieka pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna
z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest
plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół
centralnej bazyliki. […] Wszystko to, rozłożone w przestrzeni i czasie, wśród tych
gór i wzgórz, omodlone przez tyle serc,
przez tyle pokoleń, stanowi szczególny
rezerwuar, żywy skarbiec wiary, nadziei
i miłości Ludu Bożego tej ziemi. Zawsze,
kiedy tu przychodziłem, miałem świadomość, że […] owe tajemnice Jezusa i Maryi,
które tu rozważamy, modląc się za żywych
lub za zmarłych, są istotnie niezgłębione.

Stale do nich powracamy i za każdym razem nie mamy dość. W tych tajemnicach
wyrażone jest zarazem wszystko, co składa
się na ludzkie, ziemskie pielgrzymowanie,
na „dróżki” dnia powszedniego. Wszystko,
co składa się na te dróżki ludzkiego dnia powszedniego, zostało przejęte przez Syna
Bożego i za pośrednictwem Jego Matki jest
człowiekowi wciąż oddawane na nowo:
wychodzi z życia i wraca do życia ludzkiego.
Ale oddawane już jest w nowej postaci, jest
prześwietlone nowym światłem, bez którego życie ludzkie nie ma sensu, pozostaje
w ciemności. „Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Oto jest owoc mojego wieloletniego pielgrzymowania po kalwaryjskich
dróżkach. Owoc, którym z wami się dzielę”.

R. V: 2018, nr 31 (251)
Bogaty w święta maryjne miesiąc
sierpień jest okazją, by przywoływać
w tym czasie różne przedstawienia
Matki Bożej i związane z nimi miejsca
Jej kultu. Jednym z bardziej znanych
takich miejsc jest sanktuarium kalwaryjskie w Kalwarii Zebrzydowskiej ze
słynącym z wielu łask obrazem Matki
Bożej Płaczącej (wspomnienie Matki
Bożej Kalwaryjskiej przypada 13 sierpnia). Obraz powstał na początku
XVII w. i należał początkowo m.in. do
dziedzica Stanisława Paszkowskiego,
który każdego dnia w swym dworze
w Kopytówce koło Kalwarii gromadził przy nim swoją rodzinę i służbę na
wspólnej modlitwiej. 3 maja 1641 r.
podczas takiej modlitwy z oczu Matki
Bożej spłynęły krwawe łzy. O zdarzeniu zrobiło się głośno i dziedzica
Paszkowskiego poproszono, by podarował obraz kościołowi w Marcyporębie. W cudownych okolicznościach wizerunek trafił jednak
do Kalwarii, gdzie później wybudowano dla niego kaplicę, przylegającą
do bazyliki Matki Bożej Anielskiej.
W niezwykły sposób wspominał to
miejsce św. Jan Paweł II: „Kalwaria
Zebrzydowska: Sanktuarium Matki
Bożej – i dróżki. Nawiedzałem je

12 sierpnia 2018 r.

wiele razy, począwszy od lat moich chłopięcych
i młodzieńczych. […] najczęściej przybywałem tutaj sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa
i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze
tajemnice. A oprócz tego polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne
w całym moim posługiwaniu. Wiedziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze: spraw takich było coraz więcej, a po drugie
– dziwna rzecz – one się zwykle rozwiązywały
po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę
wam powiedzieć dzisiaj, moi drodzy, że prawie
żadna z tych spraw nie dojrzała inaczej, jak tutaj,
przez domodlenie jej w obliczu Wielkiej Tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie.
Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka
wciąga. Może i to naturalne piękno krajobrazu,
który stąd się roztacza, u progu polskich Beskidów. Z pewnością ono nam przypomina także

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
13 sierpnia – poniedziałek
19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
19.30 – nabożeństwo fatimskie
14 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
19.00 – za †† rodziców Jana i Szarlotę Gruchot, †† dziadków z obu stron oraz
† siostrzeńca Mariusza Krajkę
15 sierpnia – środa — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
8.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik
10.30 – za † męża Jerzego Ochlast w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców
Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz
†† z rodziny
18.30 – Nieszpory maryjne
19.00 – za † męża i ojca Jerzego Radosz w 25. rocznicę śmierci
16 sierpnia – czwartek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17 sierpnia – piątek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18 sierpnia – sobota
15.00 – chrzest: Martin Kupka
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Michała z okazji 25. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
19 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Elfrydę i Józefa Bienia, †† z rodzin Bienia i Wrożyna oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy i Jana z okazji
40. rocznicy ślubu oraz o 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, zdrowie dla Kornelii i Zygmunta
Gidel z okazji 40. rocznicy ślubu, o opiekę Bożą dla całej rodziny
oraz za †† z rodzin Gidel i Noglik

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Jutro serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).
▪▪ W poniedziałek wyruszy z Opola 42. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 18 sierpnia. Msza św. na zakończenie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00.
Wszyscy, którzy chcieliby, ale z różnych powodów nie mogą iść na pielgrzymkę,
zaproszeni są do pielgrzymowania duchowego. Duchowy pielgrzym jest zobowiązany do: przebywania myślami z pielgrzymami, codziennej modlitwy za pielgrzymów (różaniec); w miarę możliwości do codziennej Mszy św.; osoby chore
i cierpiące powinny dołączyć również cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów; ważnym elementem jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa.
▪▪ We wtorek o godz. 11.00 serdecznie proszę wszystkich chętnych – w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas – o pomoc w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół.
Spotkanie odbędzie się w naszej salce parafialnej.
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

