▪▪ Informacja dla narzeczonych: Nauki przedmałżeńskie organizowane są w soboty
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— 8 września i 10 listopada 2018 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”;
— 15 września i 17 listopada 2018 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
— 22 września i 24 listopada 2018 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Alfonsa
Bohdana, lat 86, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

▪▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na
modlitewne dziękczynienie do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi w Opolu (ul. Drzymały 1).
Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są w niedzielę 9 września na godz. 14.00, zaś małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się tydzień później, w niedzielę 16 września (również o godz. 14.00).
▪▪ W święto Narodzenia NMP, 8 września, odbędzie się druga
Pielgrzymka Ann i Hann. W tym roku dołączą do nich Marie. W programie przewidziano m.in. konferencje Szymona
Hołowni. Z pielgrzymką zbiega się koncert na zakończenie
II edycji festiwalu „Annogórskie Lato Organowe”, podczas którego – z muzyką J.S. Bacha, V. Brandta i E. Morricone – wystąpią: organistka Karolina Karkucińska, sopranistka Małgorzata Duda oraz trębacz Lennard Czakaj.
▪▪ Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia uruchomiła w Domu
Matki i Dziecka w Opolu Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem, w realizacji projektu współfinansowanego
ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu
Fundacja służy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i osobom im najbliższym poprzez m.in.: pomoc prawną
lub mediacyjną, pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną, pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania w Domu Matki i Dziecka, a także pomoc materialną.

Pielgrzymki Jubilatów
Małżeńskich

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________

R. V: 2018, nr 34 (254)
Miesiąc wrzesień dla naszej parafii jest zawsze okazją, by częściej
podejmować refleksję o naszym
Patronie. Tegoroczna 50. rocznica jego „narodzin dla nieba”
tym bardziej do tego mobilizuje.
Warto zastanawiać się, co było
i jest istotne w duchowości św.
Ojca Pio. Mamy świadomość, że
nadzwyczajne dary, jak bilokacja czy stygmaty, choć przysparzały mu popularności i budziły zainteresowanie, nie były istotą jego życia. Co zatem
jest tak szczególnego w życiu Stygmatyka
z Gargano, że jest prawdziwie OJCEM dla
milionów ludzi na całym świecie? Ciekawą
sugestię wyraził kaznodzieja Domu Papieskiego, Raniero Cantalamessa OFMCap,
wskazując, że Ojciec Pio jest mistykiem
wynagrodzenia za grzechy. Udanym zobrazowniem tej myśli jest intuicja rzeźbiarza Francesca Messiny, który wykonując stacje drogi krzyżowej w San Giovanni
Rotondo, przedstawił Szymona z Cyreny
na podobieństwo Ojca Pio. O. Cantalamessa pisał: „Mistycy wynagrodzenia za
grzechy nie są powołani do objawienia
innym głębin Boga czy do opisania dróg
i stopni doskonałości, ale do wzięcia w milczeniu na siebie, w zjednoczeniu z Jezusem z Getsemani, grzechów i cierpienia
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świata. Jego życie to heroiczne świadectwo poświęcenia się dla innych, które
wciąż do nas przemawia: w wymiarze duchowym poprzez spowiedź nie mniej niż
dwóch milionów penitentów, zaś w wymiarze materialnym poprzez wybudowany
z jego inicjatywy Dom Ulgi w Cierpieniu”.
R. Cantalamessa uważa też, że „gdyby Ojciec Pio mógł dziś osobiście wyrazić swe
przesłanie do czczących go osób, to byłoby ono takie samo, jak to, które kierował do ludzi gromadzących się co wieczór
pod jego oknem: «Módlcie się!». On sam
nie chciał być nikim innym, jak tylko «bratem, który się modli». Jeśli cały świat biegnie dziś za Ojcem Pio to dlatego, że «po
omacku» przeczuwa porządek, w którym
jednostka nie zdobywa wielkości kosztem
innych, ale dla pożytku wszystkich. I jest
to wielkość, która trwa przez wieczność”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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 † ojca Stanisława Kaziuka w 1. rocznicę śmierci, † mamę Danutę
oraz †† z rodziny
3 września – poniedziałek — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
8.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha
Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edyty i Michała z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
4 września – wtorek
18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† ich synów Jana i Joachima
oraz †† z pokrewieństwa
5 września – środa
7.00 – za † Małgorzatę Cieślak, † jej brata Mirosława oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
6 września – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † ojca Jerzego Kitaszewskiego w kolejną rocznicę śmierci,
†† dziadków Annę i Józefa Borodyn, † wujka Czesława oraz †† z pokrewieństwa
7 września – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † Waleskę Kuder, † jej męża Pawła i †† z pokrewieństwa
8 września – sobota — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Małgorzatę Marek [ofiarowana od Anny z Katowic]
12.00 – ślub: Anna Giemza i Tomasz Bienia
15.00 – ślub: Justyna Lipińska i Kamil Gajdamowicz

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Doroty i Edwarda Janocha z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

9 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Ryszarda Pietrzyka w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 8.00 serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku
szkolnego. Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).
▪▪ Również w poniedziałek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
▪▪ W czwartek (6 września) o godz. 19.00 odbędzie się na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach zaprasza 7 września (piątek) o godz. 18.00 na spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią.
▪▪ W sobotę (8 września) przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
zwane też popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. o godz. 8.00
będzie błogosławione ziarno siewne i nasiona.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz nasze
przedszkole i parafialny Caritas zapraszają w sobotę 8 września od godz. 16.00
na piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: gry i zabawy dla dzieci, koncert zespołu „Kontrasty”, a także biesiada osiedlowa z zespołem „Suskie Skowronki”. Więcej informacji na plakacie i w gazetce „Osiedlok”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
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

