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Od niepamiętnych czasów góry sta-
nowią niejako uprzywilejowaną prze-
strzeń dla spotkań człowieka z Bo-
giem. W przekazie biblijnym niektóre 
góry mają wyjątkowe znaczenie. Na 
Górze Moria Abraham składał swego 
syna Izaaka Bogu na ofiarę (jest to 
prorocki obraz ofiary Mesjasza). Na 
Górze Synaj Bóg objawił się swemu 
narodowi i zawarł z nim przymierze. 
Na Górze Przemienienia Jezus obja-
wił swoją chwałę, z nieba było sły-
chać głos Ojca: „To jest mój Syn umiło-
wany (...) Jego słuchajcie!”. W historii 
Izraela Góra Synaj oraz Góra Syjon są 
nazwane Górami Bożymi, zaś Eliasz 
szedł 40 dni i nocy do Bożej góry Ho-
reb. Prorocy wybierają góry, aby tam 
się modlić (np. znana jest modlitwa 
Eliasza na szczycie Karmelu) i na gó-
rach często zakładali szkoły dla swo-
ich uczniów. W Ewangeliach czytamy, 
że także Pan Jezus wychodził „na górę, 
aby się modlić”, a z góry Oliwnej mó-
wił o zniszczeniu świątyni i Jerozolimy, 
bo nie poznały czasu nawiedzenia.
Zbliżające się święto Przemienienia 
Pańskiego zaprasza do „zatrzyma-
nia się” na Górze Tabor. Wielu z nas 
doskonale pamięta wizytę na tej gó-
rze i przekazaną nam przez Ojców 

Paschalisa i Piotra o niej wiedzę (z której poni-
żej korzystam). Góra Tabor wznosi się na wy-
sokość 588 m nad poziom morza obok naj-
urodzajniejszej doliny Izraela, którą dawniej 
nazywano Doliną Jizreel (Doliną Ezdrelon) i za-
chwyca swoim majestatycznym kształtem, 

a także rozciągającym się z niej widokiem. 
Najstarszym świadectwem identyfikowa-
nia Taboru z Górą Przemienienia, o której 
czytamy w Ewangeliach synoptycznych, 
jest pismo  z ok. 248 r. przypisywane Ory-
genesowi, w którym autor objaśnia: „Ta-
bor wybrany. Tabor zaś jest górą galilejską 
na której Jezus się przemienił”. Na rozle-
głej płaszczyźnie szczytowej Taboru (długa 
1200 m i szeroka ok. 400) zbudowano już 
w IV wieku sanktuarium poświęcone ta-
jemnicy Przemienienia. Później wzniesiono 
tu trzy bazyliki na pamiątkę trzech przybyt-
ków, o których mówi Piotr w ewangelicz-
nym opowiadaniu. Te trzy bazyliki oglądał 
anonimowy Pielgrzym z Piacenzy, który na-
wiedzał sanktuaria Ziemi Świętej w 570 r. 
Inny pielgrzym, galijski biskup Arkulf, który 
nawiedzał te miejsca sto lat później, spo-
tkał na Górze Tabor licznych mnichów. 
Po powstaniu Królestwa Jerozolimskiego 
służbę liturgiczną, na Taborze objęli bene-
dyktyni. W tym czasie rozbudowano świą-
tynię i otoczono całe opactwo murami. 
Nie powstrzymały one jednak ataków mu-
zułmańskich. Sanktuarium poniosło duże 
szkody w roku 1187 po straszliwej klęsce 
krzyżowców pod Hattin, a w latach 1211-
1212 zostało całkowicie zburzone. Obec-
nie szczyt Taboru podzielony jest między 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Kampa ze Zdzieszowic i Artur Kępiński z Rybnika 
— zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i insty-
tucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby 
naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę 
Osmann, lat 79, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie…

Góra Przemienienia – ciąg dalszy  ___________________________________________
franciszkanów (część południowa) i Gre-
ków prawosławnych (część północna), któ-
rzy posiadają klasztor św. Eliasza. Fran-
ciszkanie w 1924 r. zbudowali wspaniałą, 
trójnawową bazylikę. Zasadnicza część 
bazyliki poświęcona jest przede wszyst-
kim Panu Jezusowi w tajemnicy Przemie-
nienia, ukazanej w przepięknej mozaice 
w centralnej absydzie. Kaplice stanowią 
„namioty” dla Mojżesza i Eliasza, którym 
są poświęcone i których wizerunki umiesz-
czone są na ścianie nad ołtarzami. Bardzo 
pouczające są też cztery mozaiki, znajdu-
jące się w krypcie pod centralną absydą 
bazyliki, które przedstawiają cztery prze-
mienienia, jakie dokonały się w dziele 
Chrystusa. Pierwsze z nich to wcielenie 
i narodzenie w postaci małego Dziecię-
cia. Drugim przemienieniem, które do-
konało się w Wieczerniku przed męką 
Jezusa i dokonuje się codziennie na na-
szych ołtarzach, jest Eucharystia. Trze-
cim przemienieniem jest Jezusowa męka 
i śmierć, gdzie Chrystus uniżył samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi i stał się 
posłuszny aż do śmieci krzyżowej: Jezus-
-Człowiek zostaje starty jak robak. Czwar-
tym zaś przemienieniem jest zmartwych-
wstanie Chrystusa. Wzgardzony i zabity 
powraca do życia i ukazuje się w chwale. Mozaika w absydzie bazyliki

Góra Tabor wyrastająca z doliny Ezdrelon

Bazylika na Górze Tabor



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

4 sierpnia – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Oli i Kamila z okazji 1. rocznicy 
ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Kaja Procko
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa 

5 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za † Marię Ritę Labisz [ofiarowana od szwagierki Klary z rodziną]

6 sierpnia – wtorek — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeń-

stwo, †† szwagrów, † siostrzenicę Różę i † chrześnicę Małgorzatę 
oraz † Mirosława

7 sierpnia – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edwarda z okazji 
65. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

8 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
 19.00 – za † Damiana Musioła w 1. rocznicę śmierci

9 sierpnia – piątek — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gertrudy z okazji 
80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

10 sierpnia – sobota — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 19.00 – za †† rodziców Zofię i Ludwika Pecold, † syna Jana oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj odbywa się doroczna Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na Górę 
Świętej Anny – uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30.

 ▪ W dniach od 9 do 12 sierpnia 2019 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się Jubileuszowe 
Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka z okazji 25. rocznicy poświęcenia Sank-
tuarium św. Jacka. Obchody rozpocznie w piątek 9 sierpnia o godz. 17.00 Msza 
św. ku czci św. Jana Pawła II w kaplicy w Sebastianeum Silesiacum z koncertem 
i otwarciem wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. W sobotę 10 sierpnia 
o godz. 18.00 Mszy św. pontyfikalnej z Nieszporami na placu przed Sanktuarium 
będzie przewodniczyć biskup opolski Andrzej Czaja. Mszę św. poprzedzi kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00. W planie niedziel-
nych uroczystości 11 sierpnia są: godz. 10.00 – Modlitwa wprowadzająca w uro-
czystość odpustową ku czci św. Jacka; godz. 11.00 – uroczysta odpustowa Suma 
pontyfikalna w 25. rocznicę poświęcenia Sanktuarium św. Jacka pod przewod-
nictwem abp. Alfonsa Nossola i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka; 
godz. 14.30 – występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A.; godz. 15.00 - uro-
czyste nabożeństwo do Ducha Świętego z procesją teoforyczną do Sanktuarium 
św. Jacka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai. Jubileuszowe obchody zakoń-
czy Msza św. z pielgrzymami na Jasną Górę na placu przed sanktuarium św. Jacka 
w poniedziałek 12 sierpnia o godz. 17.00.

 ▪ Zapowiedź! W środę 14 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich chętnych do 
pomocy w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie, które organizuje Pa-
rafialny Zespół Caritas odbędzie się w naszej sali parafialnej. 

11 sierpnia – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego 

Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich, † brata Alfreda, 

† jego żonę Gizelę, za †† rodziców Rozalię i Pawła Adamczyk, 
†† braci Jerzego i Walentego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

  – modlitwa za roczne dziecko: Fabian Kwiotek
  – chrzest: Michał Jan Marek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† z rodzi Zelosko, Ludwig i Sytek 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


