▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz piąty odpust parafialny, który
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Ze
względu na przeżywany Rok Jubileuszowy św. Ojca Pio, ogłoszony z racji 100-lecia otrzymania przez niego stygmatów i 50. rocznicy jego śmierci, wydarzenie to
ma w tym roku dla nas szczególnie podniosły charakter. Stąd bardzo serdecznie
zapraszam na triduum modlitw przed uroczystością naszego Patrona: od czwartku
do soboty o godz. 17.00 będą odprawiane nabożeństwa ku czci św. Ojca Pio.
Z przygotowaniem duchowym wiąże się ściśle sakrament pokuty – dodatkowa
okazja do spowiedzi św. będzie w czwartek po Mszy św. do godz. 20.00, zaś w piątek i w sobotę od godz. 16.00 (do nabożeństwa).
Punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa
o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. dr nauk biblijnych Andrzej Demitrów. Gośćmi honorowymi będą m.in.: ks. Prałat Antoni Komor i o. Paschalis
Kwoczała OFM. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna
dookoła kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.
W trosce o zewnętrzne piękno naszego kościoła – jak co roku – serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami o pomoc w pracach porządkowych (także
do zrobienia wieńców na tzw. „zacheuszki”. Rozpoczniemy w piątek o godz. 9.00.
▪▪ W dniach 21–23 września br. w annogórskim sanktuarium odbędą się uroczyste
obchody 25-lecia Spotkań Trzeźwościowych na Górze Świętej Anny. Bogaty program obchodów znajduje się na plakacie w gablotce.
▪▪ W sobotę 6 października odbędzie się 26. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Zapisy i dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Święty Ojciec Pio i jego korespondencja – ciąg dalszy _________________________
cja Ojca Pio odkrywa też kolejne aspekty
jego emocjonalnej osobowości. Znany był
z tego, że okazywał zniecierpliwienie, a nawet porywczość, łatwo się denerwował
i umiał odburknąć. Nieraz żalił się kierownikom duchowym na swe wybuchy gniewu
i podniesiony głos podczas napominania
grzeszących. W liście z 20 XI 1921 r., adresowanym do ojca Benedetta, pisał: „Z ca-

łym tym brakiem mojej wolności, z tym
związaniem moich władz zarówno duchowych i cielesnych możesz sobie wyobrazić te uczucia, które trawią biedną duszę.
[…] Uwierz mi, Ojcze, że moje gwałtowne
wybuchy gniewu, zostały spowodowane
właśnie przez to ciężkie więzienie. Jak to
możliwe, by widzieć Boga, który się smuci
z powodu zła i także się nie smucić”.

R. V: 2018, nr 36 (256)
Duchowa więź z naszym świętym Patronem rodzi kolejną myśl związaną z jego charyzmatami,
która wydaje się być mocno uwydatniona w oficjalnym portrecie kanonizacyjnym św. Ojca Pio
(poniżej). Chodzi o niezwykle bogatą korespondencję, którą prowadził, po pierwsze, w ramach
kierownictwa duchowego – pisząc zarówno do
swoich kierowników duchowych (głównie ojców Benedetta i Agostina), jak też duchowych
córek i synów (w latach 1914–1923 duchowo
prowadził około 50 kobiet, z częstotliwością co
najmniej sto listów na rok). Po drugie, otrzymywał tysiące listów (bywały dni, że ponad 200)
z różnymi prośbami – nam najbardziej znanych
jest kilka listów tego typu, które pisał ówczesny biskup Karol Wojtyła z prośbą o modlitwę
za chorą przyjaciółkę, Wandę Półtawską.
Co można powiedzieć o Ojcu Pio na podstawie jego listów? Dwóch znawców teologii życia ascetyczno-mistycznego (A. da Ripabottoni
i M. da Pobladura), którzy zajmowali się opracowaniem korespondencji Ojca Pio, wymieniają kilka cech określających jego osobowość
i uczuciowość. Pierwszą z nich jest umiejętność
tworzenia relacji przyjaźni, w które angażował
wiele duchowego uczucia, wyrażanego np. w liście do ojca Agostina tak: „z serca, które kocha Cię gorąco, wszelką świętą miłością wobec
Boskiego Oblubieńca”. Czysta przyjaźń i uczuciowość przebija też z listów do jego duchowych córek, którym nie lękał się wyznawać np.:

16 września 2018 r.

„Cały twój w słodkim Panu”. Drugą cechą Ojca Pio wymienianą przez autorów opracowujących jego korespondencję jest współczucie dla bliźnich.
Szczególną litość i wspaniałomyślność
okazywał ludziom ubogim i chorym,
w których widział cierpiącego w dwójnasób Chrystusa: „Kiedy wiem, że jakaś osoba cierpi na duszy lub ciele, to
czegóż bym nie zrobił u Pana, aby ją
z tego wyzwolić? Chętnie wziąłbym
na siebie wszystkie jej utrapienia, byle
tylko zobaczyć ją zbawioną” – wyznał
w liście z 26 III 1914 r. Koresponden-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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

17 września – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Agnieszki z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18 września – wtorek — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
15.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaskę powołania i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Ojca Wiesława Majewskiego CSsR z okazji 35. rocznicy święceń
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
		– za † mamę Edwardę Wodzisławską w 30. dzień po śmierci [ofiarowana od syna Jerzego z rodziną]
19 września – środa
7.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk, † jej męża Johanna, † brata Józefa, † bratową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa Golombek i Kucharczyk
20 września – czwartek — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
14.00 – ślub: Kamila Kołtun i Łukasz Kowalski
17.00 – nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio
18.00 – za †† z rodziny Podsada i †† sąsiadów
21 września – piątek — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
17.00 – nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio
18.00 – za †† Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, †† zięciów
Franciszka i Gintera, †† rodziców oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa

22 września – sobota
17.00 – nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† dwóch braci Henryka i Gerharda, † szwgierkę Stefanię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Jerzego
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz za †† rodziców z obu stron
23 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego
kościoła (kiermasz) i odpust parafialny
8.00 – za †† Pawła i Erykę Złotoś, †† ich trzech synów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kamili i Michała oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † matkę Krystynę Janocha w 1. rocznicę śmierci, † jej męża
Szczepana oraz †† rodziców z obu stron
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Marii oraz
opiekę Bożą w całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj tegorocznych Złotych 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.
▪▪ Również w dzisiejszą niedzielę o godz. 12.30 wyjeżdżamy na organizowaną przez
Parafialny Zespół Caritas wycieczkę kulturalno-krajoznawczą do Wrocławia.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi,
które poprowadzi s. Julia ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
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

