winy uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę. Jasna Góra
wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi
i w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów
rys macierzyński, którego początki wiążą
się z wydarzeniem Kany Galilejskiej. Cokolwiek wam powie, to czyńcie. A co nam
mówi Chrystus? Czy nie przede wszystkim
to, co znajdujemy w Liście świętego Pawła
do Galatów? «Bóg zesłał swojego Syna,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych
Ducha Syna swego, który woła: ‚Abba, Ojcze’. A zatem nie jesteś już niewolnikiem,
lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej». To mówi nam Chrystus
z pokolenia na pokolenia. Mówi poprzez
wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi
przede wszystkim przez to, Kim jest. Jest
Synem Bożym – i przychodzi nam dawać
przybrane synostwo. Otrzymując w mocy
Ducha Świętego godność synów Bożych,
w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga:
«Ojcze». Jako synowie Boga nie możemy
być niewolnikami. Nasze synostwo Boże
niesie w sobie dziedzictwo wolności.
Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia
na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako
miara jego godności. Jednakże jest mu ona
równocześnie zadana. «Wolność nie jest
ulgą, lecz trudem wielkości» – jak się wyraża poeta. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez
nią budować lub niszczyć. Zawiera się
w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie

do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie
do życia w wolności. Do czynienia dobrego
użytku z wolności. Do budowania, a nie do
niszczenia.
Ta jasnogórska ewangelizacja do życia
w wolności godnej synów Bożych ma swą
długą, sześciowiekową historię. Maryja
w Kanie Galilejskiej współpracuje ze swoim
Synem. To samo dzieje się na Jasnej Górze.
Iluż w ciągu tych sześciu wieków przeszło
przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej
wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele
o tym mogłaby powiedzieć kaplica jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile
mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na
wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich
dusz! To jest też chyba najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia. Pozostał on i nadal pozostaje w żywych
ludziach, synach i córkach tej ziemi, gdy do
ich serc Bóg zsyła Ducha Syna swego tak,
że w całej wewnętrznej prawdzie mogą
wołać: «Abba! Ojcze!».
Chrystusa pragniemy, wedle słów dzisiejszej ewangelii, zaprosić w dalszy ciąg
dziejów naszej Ojczyzny tak, jak został
zaproszony wraz ze swą Matką do Kany
Galilejskiej. Mówimy do Chrystusa przez
Maryję: Bądź z nami w każdy czas! I to zaproszenie składamy tu, na Jasnej Górze.
Jeszcze raz obejmujemy wzrokiem i sercem nasze jasnogórskie sanktuarium.
Wsłuchujemy się w słowa psalmu dzisiejszej liturgii: «Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie jego wieże... by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym
Bogiem na wieki»”.

R. V: 2018, nr 33 (253)
Dzisiejsza niedziela przenosi nas duchowo na Jasną Górę, która wśród bardzo licznych sanktuariów maryjnych
w Polsce ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Przyczyną tego jest
od ponad 600 lat Cudowny Obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Wiele napisano już
o historii niezwykłego Wizerunku, o cudach, jakie się dokonały za jego przyczyną, a także o całym sanktuarium, nad
którym opiekę od XIV w. sprawują ojcowie Paulini. Wydaje się jednak, że dla poznania głębi duchowej tego miesca i jesz-
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cze większego rozpalenia miłości do Matki
Bożej, warto ciągle na nowo rozważać słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowidział w homilii z okazji 600-lecia sanktuarium
na Jasnej Górze: „Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje
przede wszystkim, czytając zapis ewangelii
Janowej o godach w Kanie Galilejskiej.
Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa:
«była tam Matka Jezusa», i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Syna
Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei. Wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam naprzód z samym tysiącleciem
Chrztu. To poprzez owo wydarzenie z 966 r.,
poprzez Chrzest, u początku naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany. I zaproszona
z Nim przybyła od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak
o tym mówią liczne świadectwa pierwszych
wieków chrześcijaństwa w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica.
W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Począwszy od 1382 r. staje
Maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec
całych pokoleń i powtarza te same słowa. Na
tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym
miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej No-
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14.00 – ślub: Ewelina Ćwieląg i Marek Kuder
15.30 – ślub: Karolina Piotrowska i Paweł Sula
18.00 – za †† dziadków Annę i Wilhelma Mandalka [ofiarowana od wnuczki]

26 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Karoliny i Rafała Waletzko z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Erwina Sobala
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 16. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz
†† jej braci: Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, † siostrę, †† czterech braci, bratową i szwagra oraz
†† z rodzin Stasz i Skrobocz

2 września – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jana Nowak oraz † siostrę Małgorzatę Jabłońską
10.30 – za † żonę Jadwigę Antys w 1. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Góra,
Doliński i Antys
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża i ojca Stanisława Kaziuka w 1. rocznicę śmierci oraz
†† z rodziny

27 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Moniki
19.00 – za † męża Józefa, † mamę Bronisławę oraz †† z rodziny

▪▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze misyjne na 2019 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji.

28 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zygfryda Rzepki
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
29 sierpnia – środa — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7.00 – za † męża Wilhelma w 8. rocznicę śmierci
12.00 – ślub: Janusz Malkusch i Natalia Malkusch
30 sierpnia – czwartek
19.00 – za † matkę Marię Kajda w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Stanisława, †† z rodzin Kajda i Woźnica

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

▪▪ Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają dzisiaj po Mszach św.
o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę swoich prac i słodki poczęstunek.
▪▪ W dniach od 28 do 29 sierpnia (wtorek i środa) na Górze Świętej Anny odbędzie
się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza, której w tym roku towarzyszy motto: «Gramy w drużynie Chrystusa».
▪▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Od soboty Msze św. wieczorne w naszym kościele będą odprawiane o godz. 18.00.

31 sierpnia – piątek
19.00 – za zmarłych w miesiącu sierpniu: † Damiana Musioła, † Władysława

▪▪ Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty z racji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest
codziennie pół godziny przed Mszą św., a w najbliższym tygodniu będzie dodatkowo w piątek i sobotę od godz. 17.00 do 18.00.

1 września – sobota – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów
i dary Ducha Świętego dla wnucząt: Kasi, Daniela i Nicoli oraz o obfitość Bożych łask w całej rodzinie

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Koncewicza, † Zenona Dobrowolskiego

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

