łamach Gościa Niedzielnego. „Nie mogę
sobie odmówić przyjemności podzielenia
się doświadczeniami przybysza z Europy,
któremu dane było na własne oczy zobaczyć dziedzictwo wielkich kultur i efekty
spotkania się dwu światów na początku
XVI w. Stwierdzić można, że tereny Peru
były teatrem wyjątkowo wielkiego osiągnięcia w XV w. i w pierwszej połowie
XVI w., jakim było rzeczywiste imperium
Inków. […] Przyzwyczajeni do truchciku po
śladach Rzymian, Greków, narodu wybranego i wszystkich ich sąsiadów, staramy
się wyciągnąć z pozostałości dziejowych
wydarzeń jak najwięcej odcyfrowanych
zdarzeń, myśli, idei i planów. Tak czynimy
w odniesieniu do wszystkich kultur i cywilizacji, ale w przypadku Inków wszystko
traci swoją wyrazistość i kieruje nas na
kolana. Sam zgłębiać starałem się przynajmniej podstawowe odniesienia do tej
historii i kultury, i wydawało mi się, że nawet posiadłem już sporo wiedzy w tym zakresie. Ale kiedy zwiedzaliśmy Machu Picchu oprowadzający nas uroczy człowiek
stwierdził: co do Inków ciągle jeszcze więcej jest hipotez niż uzasadnionych już zdań!
[…] Z uporem kłębi się w głowie zaraz kolejne pytanie z rodzaju zasadniczych: jak

więc spojrzeć na późniejszą historię i europejski udział w kształtowaniu oblicza tej
cudownej ziemi? Krzyk od razu się podniesie, że Europa dawno powinna na kolanach przeprosić. I kiedy stałem w katedrze
w Limie, w artystycznie bogatej kaplicy blisko wejścia po prawej stronie, gdzie znajduje się grób Francisca Pizarra, nie tyle
modliłem się, ile do bólu koncentrowałem uwagę, czy wolno nam jednym zdaniem wyrażać sądy. Staram się spojrzeć na
skomplikowany obraz tego procesu. I pokornie przyznaję, że tego nie potrafię jeszcze rozwikłać. Bo zaraz w tej samej katedrze przyklęknąłem w kaplicy Matki Bożej
Ewangelizatorki, ufundowanej przez córkę
zdobywcy i pogromcy imperium Inków!
A niedaleko od placu centralnego w Limie
z przejęciem – naprawdę! – sprawowaliśmy Eucharystię w kościele dominikanów
na grobach pierwszych Świętych Ameryki
Łacińskiej: Róży z Limy (zm. 1617), Marcina
de Porres (zm. 1639) i Juana de Massias
(zm. 1645) i powtarzaliśmy strofy Te Deum
za te dojrzałe owoce Łaski Jezusa Chrystusa na tej samej nieszczęśliwej ziemi!
Jak więc naprawdę to ująć? A w kościele
św. Róży, powstałym na miejscu domu
rodzinnego wielkiej Apostołki Łaski i Bożego Uśmiechu, trwają na modlitwie dosłownie tłumy ludzi o czarnych, kruczych
włosach, czyli w prostej linii potomkowie
nieszczęśliwych świadków czasów Pizarra,
ale i Róży z Limy, adorujący Boga Jezusa
Chrystusa. Niech mi ktoś pomoże złożyć
tekst prośby do Boga, będącego Miłością,
o wybaczenie win naszych poprzedników,
ale równocześnie podziękowania za tych,
którzy dokonywali heroicznych czynów
w służbie tego ludu, ucząc ich dojrzałej
odpowiedzialności za swoją wiarę!”.
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Podobnie jak w minione niedziele, także dzisiaj chcę – z kalendarzem liturgicznym w ręku
– szukać miejsc, gdzie duchowe struny naszych
serc mogą drgnąć nieco żywiej. Najbliższe dni,
za sprawą wspomnienia św. Róży z Limy, zapraszają w daleką wyprawę do stolicy południowoamerykańskiego Peru. Kim była święta,
którą nazywa się „pierwszym kwiatem świętości darowanym światu przez Amerykę Południową”? Pochodziła z możnej rodziny potomków osadników przybyłych z Europy do
Ameryki. Urodziła się w 1586 r. w Limie jako
wyjątkowo piękne dziecko i z wiekiem ta cecha przybierała na sile. Do tego miała tak delikatną cerę, że jej indiańska niania zaczęła
nazywać ją Różyczką. Od dziecka była wyczulona na Boże prawdy, a szczególną duchową
więź Róża poczuła z dominikańską świętą –
Katarzyną ze Sieny. Zaostrzyła wcześniejszą
ascezę, złożyła prywatny ślub czystości i zapragnęła wstąpić do zakonu. Po wielu oporach ze strony rodziców złożyła przyrzeczenia
w dominikańskim III zakonie. Żyła nadal w rodzinnym domu, a dokładnie w ogrodzie, w którym miała swoją pustelnię. W dzień służyła potrzebującym, m.in. prowadziła małe hospicjum
dla dzieci ulicy i porzuconych starszych osób,
a nocami się modliła. Praktykowała wiele form
skrajnej ascezy, a papież podczas kanonizacji
powiedział o niej: „Od chwili odkrycia Peru nie
było misjonarza, który wywołałby większy i tak
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C. Coello, Święta Róża z Limy, XVII w.

powszechny zwrot ku pokucie”. Pisząc
o św. Róży nie mogę ukryć osobistych
odniesień, a to za sprawą mojej „wyprawy życia”, którą w 2004 r. miałem
szczęście przeżyć z biskupem Janem.
Żywo tkwi we mnie z tego czasu także
Msza św. sprawowana w kościele dominikanów w Limie przy grobie św. Róży.
W tym miejscu zapraszam do lektury
więcej niż tylko wspomnień autorstwa biskupa Jana, publikowanych na

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
18 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pateraka, †† dziadków Gertrudę i Leona Koptoń, † babcię Antoninę
Szewczuk i †† z pokrewieństwa oraz z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej w intencji rodziny Skóra
10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Erwina Malik, †† z rodzin Moska,
Kwiotek, Domin i Bomba
		– chrzest: Cezary Oczko
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Katarzyny i Tymoteusza
z okazji 5. rocznicy ślubu i z okazji urodzin Katarzyny oraz o opiekę
Bożą dla Zuzi i całej rodziny
19 sierpnia – poniedziałek
19.00 – za †† rodziców Gerarda i Łucję oraz Klarę, Martę i Ferdynanda Pieszkała, †† z pokrewieństwa
20 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
19.00 – za † Helenę Nawa w 20. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
21 sierpnia – środa — wspomnienie św. Piusa X, papieża
7.00 – za † mamę Elfrydę Bienia w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Józefa
oraz †† z rodzin Bienia i Wrożyna
22 sierpnia – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
12.00 – ślub rzymski: Zuzanna Grolik i Łukasz Nikołajczyk
19.00 – za † ojca Jana Marek, † matkę Małgorzatę oraz †† ich rodziców
i rodzeństwo
23 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy
19.00 – za † Urszulę Glacel, † jej męża Helmuta oraz dusze w czyśćcu cierpiące [ofiarowana od koleżanki]
24 sierpnia – sobota — święto św. Bartłomieja, apostoła
19.00 – za † męża i ojca Henryka Olczyka, †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
		– za † Huberta Paterok

25 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny i Aleksandra
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Krystynę i Szczepana Janocha oraz Irenę i Pawła Josz,
†† dziadków, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, a zwłaszcza o zdrowie dla brata
Henryka oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, a zwłaszcza dar kapłaństwa i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w mojej intencji

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

▪▪ W sobotę o godz. 19.00 w bazylice na Górze Świętej Anny odbędzie się kolejny
koncert w ramach cyklu: „Annogórskie Lato Organowe”.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Kalendarze misyjne na 2020 rok.
▪▪ Informuję, że wypełniła się już lista uczestników wycieczki kulturalno-krajoznawczej do Krakowa przewidzianej na 11 września br., a organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Sabina Sapich ze Zdzieszowic i Andrzej Hasterok ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanek kwiatów, ziół i zbóż,
a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło pomocy bliźnim.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję 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

