▪▪ Dzisiejsza kolekta stanowi wsparcie instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ Informacja dla narzeczonych! Nauki przedmałżeńskie w naszym dekanacie w pierwszym półroczu br. organizowane są w soboty o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— Pierwsze spotkanie (9 lutego, 30 marca i 1 czerwca
2019 r.) obejmuje następujące tematy: „Sakramentalność małżeństwa”, „Cele i przymioty w ujęciu biblijnym”, „Procedura prawna zawarcia małżeństwa”.
— Drugie spotkanie (16 lutego, 30 marca i 1 czerwca
2019 r.) obejmuje następujące tematy: „Dojrzała więź
małżeńska”, „Zasady poprawnej komunikacji”.
— Trzecie spotkanie (23 lutego, 13 kwietnia i 15 czerwca
2019 r.) obejmuje następujące tematy: „Zagadnienia
etyki małżeńskiej”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”,
„Dar rodzicielstwa”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.

Sakramentalia to święte znaki – ciąg dalszy _________________________________
dła i o właściwe korzystanie z daru mowy,
abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą
i pożytek ludzi. Wszechmogący, wieczny
Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości
zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby
leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając
świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa.
Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te
świece i spraw, aby wszyscy wierzący, za
wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze
mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez
Chrystusa, Pana naszego”. Przy błogosławieństwie chleba i wody we wspomnienie św. Agaty modlitwa jest następująca:
„Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże,

z którego człowiek pracą rąk przygotowuje
chleb dla podtrzymania swego życia. Ty
objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mu mannę
na pożywienie. Twój Syn Jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje
i daje życie światu. Okazywał On swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu,
aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień
przed swoją męką dał uczniom na pokarm
swoje Ciało pod postacią chleba. Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj ku
czci świętej Agaty, dziewicy i męczennicy,
i spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy
dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności.
Pobłogosław także tę wodę, aby przechowywana w naszych domach, chroniła nas
przed ogniem i wszelkim niebezpieczeństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego”.
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Pierwsze dni lutego dla wielu z nas kojarzą się
z niemal magicznymi rytuałami, którym przypisywano ogromną moc. I tak kiedyś w czasie burz
ludzie stawiali w oknach gromnice i modlitwami
szturmowali niebo. Ponadto kiedyś ludzie w swej
szczerej pobożności wierzyli, że przed pożarem ich
domy ochroni chleb św. Agaty, który poświęcano
w jej dzień patronalny, a potem klękali i, mając
w myślach powiedzenie: „Sól świętej Agaty strzeże
od ognia chaty”, prosili o jej wstawiennictwo. Albo
gdy kiedyś ludzi bolały np. ich gardła, to modlili
się do św. Błażeja i prosili kapłana o błogosławieństwo. Gdy kiedyś…, a czy dzisiaj taka wrażliwość
i pobożność jest nam jeszcze choć trochę bliska?
Przecież dzisiaj mamy piorunochrony, gaśnice, wykrywacze dymu, a na gardło bierzemy mocno reklamowane lekarstwo. Czy dzisiaj „oświecony”
katolik nie patrzy z przymrużeniem oka na opowieści o cudach, których tłem były gromnice, albo
chleb czy sól, albo błogosławieństwo tzw. błażejkami? Kościół także dzisiaj przypomina, że te
i podobne formy pobożności ludowej (tzw. sakramentalia) winny być popierane. Stwarzają one
bowiem i utrzymują radosną i pełną zaufania atmosferę wiary. Sprawiają, że nasze życie i świat
podporządkowany jest Bogu i w Nim ukryty. Konstytucja o Liturgii Świętej wyraźnie naucza: „Sakramentalia [a wśród nich błogosławieństwa] to
święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła.

Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności
życia”. Aby świadomie przyjąć i głębiej przeżyć w tych dniach dane nam
z tradycji Kościoła znaki, warto rozważyć modlitwy, którymi posługuje
się liturgia przy ich sprawowaniu.
Przy błogosławieństwie świec i wiernych we wspomnienie św. Błażeja
brzmi ona tak: „Prośmy Boga, który
jest źródłem życia, o zdrowie gar-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
4 lutego – poniedziałek
18.00 – za † Helenę Rachwał w 1. rocznicę śmierci
5 lutego – wtorek— wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
18.00 – za †† rodziców Marię i Stanisława Kajda oraz Franciszkę i Antoniego
Wieczorek, †† z rodziny Woźnica
6 lutego – środa — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 – za † brata Gerharda Titz
7 lutego – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
dla Aleksandra z okazji 9. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
8 lutego – piątek
18.00 – za † męża Zbigniewa Wantucha, † mamę Emilię Pabisz w 2. rocznicę śmierci, † ojca Franciszka, †† teściów Janinę i Stanisława Wantuch
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
9 lutego – sobota
10.00 – w intencji wszystkich chorych w naszej parafii
18.00 – za † żonę Władysławę w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Jerzego, † brata Gerarda oraz †† z rodziny

10 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † matkę Martę Schulwitz, † ojca Rafała, †† ich rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa Schulwitz i Wołowski
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 70.
rocznicy urodzin i w intencji Barbary i Ryszarda z okazji 45. rocznicy
ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski w rodzinie
oraz za †† z rodzin Ludwig i Zelosko

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W środę (6 lutego) o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie członków i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszam w tym dniu
o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
▪▪ Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego (obchodzonego 11 lutego, we
wspomnienie Marii Panny z Lourdes) serdecznie zapraszam w sobotę, 9 lutego
o godz. 10.00 na Mszę św. w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. równie gorąco zapraszam w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas na spotkanie przy kawie
i herbacie w sali parafialnej.
Kto może/powinien przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Prawo kościelne
stanowi, że dysponowanym do przyjęcia tego sakramentu jest wierny znajdujący
się w stanie prawdziwej słabości fizycznej. Ze stanem choroby zrównany jest również podeszły wiek. Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można
udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna
choroba. Kodeks Prawa Kanonicznego jasno podkreśla również, że nie można
udzielić sakramentu namaszczenia chorych tym, którzy „uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim”. Chory bądź starszy wiekiem, będąc w pełni świadomym,
mogący bez trudu mówić, mając na sumieniu grzechy ciężkie, przed przyjęciem
namaszczenia powinien się wyspowiadać.
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

