Ogłoszenia diecezjalne __________________________________________________
▪▪ W sobotę 2 lutego br. odbędą się Międzydiecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego. Msza św. w intencji
osób konsekrowanych diecezji opolskiej i gliwickiej z odnowieniem ślubów rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele
seminaryjno-akademickim w Opolu. Poprzedzi ją Różaniec
o 10.15. Po przerwie o godz. 13.15 odbędzie się druga część
spotkania zgodnie z programem, w którym m.in. przewidziano wernisaż wystawy malarstwa pt. „By być świętą”.

▪▪ W Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard.
Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu: 23 lutego, 2 i 9 marca 2019 r. odbędzie się liturgiczny kurs dla
operatorów sprzętu audiowizualnego. Rozpoczęcie o godz.
10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierować
do 20 lutego 2019 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej w Opolu, zaś więcej informacji uzyskać
można pod nr tel. 77 44 32 130; wd@diecezja.opole.pl.

Doctor Angelicus – ciąg dalszy _______________________________________________
za przyjaciół swoich». Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być
dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz
na krzyżu. Cierpliwość może być wielka
z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie
zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara
się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład
jednego i drugiego. Albowiem «gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź
prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich». Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: «Biegnijmy cierpliwie
w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy
na Jezusa, który nam w wierze przewodzi
i ją wydoskonala. On to zamiast radości,
którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż,
nie bacząc na jego hańbę». Szukasz przy-

kładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego.
Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć. Szukasz przykładu
posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał
się posłuszny Ojcu aż do śmierci: «Przez
nieposłuszeństwo jednego człowieka, to
jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami,
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy
staną się sprawiedliwymi». Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź
za Tym, który jest „Królem królów i Panem
panujących, w którym są ukryte wszystkie
skarby mądrości i wiedzy”, który na krzyżu
został ogołocony, wyszydzony, przebity,
cierniem ukoronowany i w końcu napojony
octem i żółcią. Nie przywiązuj się przeto do
szat i bogactw, albowiem «podzielili między
siebie moje szaty», ani do zaszczytów, bo
stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ani do rozkoszy, albowiem «pragnąłem, a napoili Mnie octem»”.

R. VI: 2019, nr 4 (275)
Kalendarz liturgiczny na najbliższe dni zachęca nas do zatrzymania się m.in. przy
niezwykłym myślicielu, teologu, filozofie
i mistyku – św. Tomaszu z Akwinu. Św. Jan
Paweł II w encyklice Wiara i rozum przypomniał, że „Kościół słusznie przedstawiał zawsze św. Tomasza jako mistrza sztuki myślenia i wzór właściwego uprawiania teologii”.
Mówiono o nim, że „między uczonymi był
największym świętym, a między świętymi
największym uczonym”. Ze względu na jego
cnoty, zwłaszcza wzniosłość myśli i czystość

J.B. Bertusio, Święty Tomasz z Akwinu , ok. 1600 r.

27 stycznia 2019 r.

życia, nazwano go również Doctor Angelicus. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Spuścizna literacka św. Tomasza
z Akwinu, który zmarł mając 48 lat, jest
olbrzymia. O żyjącym w XIII w. dominikaninie krążyła opowieść, że gdy pewnego
razu modlił się przed krucyfiksem, Jezus
miał się odezwać do niego słowami: „Dobrze pisałeś o mnie, Tomaszu”. Dla „zakosztowania” klarowności jego nauczania warto rozważyć np. fragment jego
rozprawy o Krzyżu, jako wzorze wszelkich
cnót: „Czy konieczna była dla nas Męka
Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie
konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania. Męka Chrystusa
jest nade wszystko lekarstwem, albowiem
dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw
wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów. Wielki
jest również pożytek Męki jako przykładu.
Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść
życie doskonałe, powinien odrzucić to, co
Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do
tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest
wzorem każdej bez wyjątku cnoty. Szukasz
przykładu miłości: «Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
27 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † Piotra Przygockiego, † ojca Bernarda, †† dziadków z obu stron,
†† z rodzin Strużyńskich, Żerkowskich, Kozłowskich i Rutczaków oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża Tadeusza Pieronka, †† rodziców Jerzego i Marię Pospieszczyk oraz Stefanię i Władysława Pieronek, †† siostry Mariolę i Krystynę, † brata Waldemara i † bratową Barbarę, †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny, a zwłaszcza zdrowie dla siostry Danuty
28 stycznia – poniedziałek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Julii oraz opiekę Bożą dla całej rodziny, a zwłaszcza o zdrowie dla Lidii
29 stycznia – wtorek
18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
30 stycznia – środa
7.00 – za † Aleksandrę Delijewską oraz dusze w czyśćcu cierpiące
31 stycznia – czwartek— wspomnienie św. Jana Bosko,prezbitera
18.00 – za †† w miesiącu styczniu: śp. Zbiegniew Wantuch, śp. Maria Labisz
1 lutego – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Felicję i Władysława Herma, †† z rodzin Herma i Sokół oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
2 lutego – sobota — ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian
18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w 11. rocznicę śmierci

3 lutego – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Lena Kampa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Elżbietę Wolke w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Wilhelma, †† z rodzin Wolke, Musiał, Termin i Dammfeld oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą, ostatnią niedzielę stycznia przypada w Kościele Katolickim 66. Światowy
Dzień Trędowatych. Kościół odegrał w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece
nad trędowatymi. Od pierwszych leprozoriów do dziś podstawową rolę w opiece
nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne. Jesteśmy zaproszeni do objęcia modlitwą
i wsparciem materialnym zarówno chorych, jak i ich opiekunów.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy
litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam
na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, które tradycyjnie nazywane
jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci Matki Bożej Gromnicznej.
Podczas Mszy św. będzie błogosławieństwo gromnic. Po Mszy św. wieczornej,
a także w niedzielę będzie udzielane błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
▪▪ W przyszłą niedzielę (3 lutego) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Mikołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na utrzymanie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „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

