nawodniła liczne wyschłe serca i stworzyła oazy życia w wielu częściach świata.
Myślę o Grupach Modlitwy, które św. Ojciec Pio nazwał «szkółkami wiary i ogniskami miłości». Są to nie tylko miejsca
spotkań, gdzie wśród przyjaciół możemy
poprawić nasze samopoczucie, ale ogniska Bożej miłości. To są Grupy Modlitwy!
Modlitwa jest bowiem ich prawdziwą misją, niosącą całej ludzkości ogień miłości.
Ojciec Pio powiedział, że jest ona «siłą,
która porusza świat». Modlitwa jest siłą,
która porusza świat! Czy wierzymy w to?
Tak właśnie jest! Spróbujcie! Ona – dodał – «rozlewa uśmiech i błogosławieństwo Boga na każdą niemoc i słabość»
(5 maja 1966). Modlitwa nie jest zwyczajną dobrą praktyką, by uzyskać trochę pokoju w sercu. Nie jest też pobożnym środkiem, by otrzymać od Boga to,
czego potrzebujemy. Gdyby tak było, byłaby gestem subtelnego egoizmu: modlę
się, by czuć się dobrze, tak jak się bierze
aspirynę. Nie, to nie jest tak. Modlę się,
by otrzymać tę rzecz. Ale to jakby zawierać transakcję. To nie tak. Modlitwa jest
uczynkiem miłosierdzia co do duszy, pragnącym zanieść wszystko do serca Bożego: «Zabierz to Ty, który jesteś Ojcem.
Popatrz na nas Ty, który jesteś Ojcem».
Chodzi o relację z Ojcem. Taka jest mo-

dlitwa. Jest to dar wiary i miłości, wstawiennictwo, którego potrzeba jak chleba.
Jednym słowem oznacza powierzenie się
Ojcu, powierzenie Kościoła, ludzi, sytuacji, aby objął je swoją troską. Dlatego też
modlitwa, jak lubił mówić Ojciec Pio, to
«najlepsza broń, jaką dysponujemy, klucz,
który otwiera serce Boga». Jest to klucz
bardzo prosty. Serce Boga nie jest «opancerzone» licznymi środkami bezpieczeństwa. Ponieważ jest to serce miłujące,
serce ojca, można je otworzyć wspólnym
kluczem – modlitwą. To największa siła
Kościoła, której nigdy nie możemy zagubić, ponieważ Kościół przynosi owoce, jeśli czyni tak, jak Maryja z Apostołami, którzy «trwali jednomyślnie na modlitwie»
(Dz 1,14), oczekując na Ducha Świętego.
Inaczej pojawia się ryzyko przylgnięcia do
innych rzeczy: środków, pieniędzy, władzy; później zanika ewangelizacja i gaśnie radość, a serce staje się znudzone.
Czy chcecie mieć znudzone serce? Chcecie mieć serce radosne? Módlcie się! To
jest recepta. Dziękując za Wasze zaangażowanie, jednocześnie zachęcam Was, by
Grupy Modlitwy były «centralami miłosierdzia»: zawsze otwartymi i aktywnymi,
które mocą pokornej modlitwy będą dostarczać światło Boże dla świata i energię
miłości dla Kościoła. Ojciec Pio, który mówił o sobie, że jest tylko «ubogim bratem, który się modli»,
napisał, że modlitwa jest «najwyższym apostolatem, jaki
dusza może wypełniać w Kościele Bożym» (Epistolario II,
70). Bądźcie zawsze radosnymi
apostołami modlitwy! Modlitwa czyni cuda. Apostolat modlitwy czyni cuda”. […]

R. V: 2018, nr 35 (255)
Tegoroczny wrzesień, stanowiący kulminację obchodów 50. rocznicy śmierci
i 100. rocznicy stygmatyzacji Ojca Pio,
poświęcamy refleksjom o naszym Patronie. Tym razem kontekstem myśli jest finalizowana sprawa zarejestrowania naszej parafialnej Grupy Modlitwy Ojca Pio
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Grup Modlitwy Ojca Pio, którego siedziba
znajduje się w San Giovanni Rotondo przy
Domu Ulgi w Cierpieniu. Bardzo inspirujące uwagi co do sensowności zakładania
takich grup, jak też charyzmatów św. Ojca
Pio zawiera przemówienie papieża Franciszka z dnia 6 lutego 2016 r. do czcicieli
Ojca Pio z Pietrelciny. Warto przytoczyć
jego fragmenty: „Pozdrawiam wszystkich zjednoczonych w wielkiej miłości
i wdzięczności do św. Ojca Pio z Pietrelciny. Jesteście mu bardzo wdzięczni, ponieważ pomógł Wam odkryć skarb życia,
którym jest miłość Boga, i doświadczyć
piękna przebaczenia i miłosierdzia Pana.
To właśnie jest nauka, którą musimy zdobywać przez wszystkie dni: piękno przebaczenia i miłosierdzia Pana. Możemy
naprawdę powiedzieć, że Ojciec Pio był
sługą miłosierdzia. Był nim w pełnym wymiarze, praktykując nieraz aż do totalnego wyczerpania „apostolat słuchania”.
Poprzez posługę spowiedzi stał się żywą

9 września 2018 r.

pieszczotą Ojca, która leczy rany grzechu
i pokrzepia serce pokojem. Świętego Pio
nigdy nie nużyło przyjmowanie i wysłuchiwanie ludzi, poświęcanie czasu i sił, by
szerzyć woń przebaczenia Pana. Mógł to
czynić, ponieważ zawsze trwał przy źródle: nieustannie gasił swoje pragnienie
przy ukrzyżowanym Chrystusie i w ten
sposób stawał się kanałem miłosierdzia.
Nosił w sercu wielu ludzi i wiele cierpień,
łącząc wszystko z miłością Chrystusa,
który oddał siebie „do końca” (J 13,1). Żył
wielką tajemnicą cierpienia ofiarowanego
z miłości. W ten sposób jego mała kropla
stała się wielką rzeką miłosierdzia, która

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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

10 września – poniedziałek
18.00 – za † matkę Adelajdę Hruzik, † ojca Helmuta oraz †† dziadków z obu
stron
11 września – wtorek
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca
Waltera Truch i † jego wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa
12 września – środa
7.00 – za † męża i ojca Józefa z okazji jego ziemskich urodzin
13 września – czwartek — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
18.45 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)
14 września – piątek — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków z obu
stron i †† z pokrewieństwa
15 września – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
11.00 – chrzest: Fabian Kwiotek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla Tomasza, Małgosi i Natalii
16 września – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Eugeniusza Szajkowskiego w 4. rocznicę śmierci
oraz †† rodziców z obu stron

10.30 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego oraz
†† z pokrewieństwa obu stron
		– chrzest: Miriam Maria Bagińska
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża i ojca Henryka Olczyka, †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj tegorocznych Srebrnych Jubilatów Małżeńskich na
modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Mszy św. o godz.
14.00 w kościele seminaryjno-akademickiego przy ul. Drzymały 1 w Opolu.
▪▪ We wtorek (11 września) po Mszy św. wieczornej serdecznie zapraszam na spotkanie formacyjno-organizacyjne członków Róż Różańcowych.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się spotkanie ministrantów.
▪▪ Również w czwartek serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy
św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ Od czwartku do niedzieli Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają
na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie obchodów odpustowych m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – Msza św. na rozpoczęcie obchodów kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze świecami; w niedzielę, godz. 7.00 – początek Dróżek Maryjnych, godz. 10.30 – Suma odpustowa.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 23.
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach, która odbędzie się w sobotę 15 września 2018 r. od godz. 9.30.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym czasie Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Huberta
Szulca, lat 69, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu 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

