▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana
Skrzypca, lat 63, z ul. Żwirki, (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie…

▪▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości. Srebrni
Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w dzisiejszą niedzielę (8 września) na godz. 14.00 do kościoła
seminaryjno-akademickiego przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym
miejscu tydzień później – w niedzielę 15 września o 14.00.

Pielgrzymki Jubilatów
Małżeńskich

Ogłoszenia diecezjalne _________________________________________________________________

▪▪ Biskup Opolski serdeczne dziękuje duszpasterzom i wiernym za modlitwę, wyrazy solidarności i wszelką życzliwość
mu okazaną z okazji minionej 10. rocznicy przyjęcia sakry
biskupiej. Pragnie również serdecznie zaprosić na modlitewne zawierzenie Jezusowi Ukrzyżowanemu przyszłości
Kościoła Opolskiego i swojego biskupiego posługiwania,
podczas obchodów kalwaryjskich ku czci Podwyższenia
Krzyża Świętego w sobotę 14 września na Górze Świętej
Anny. Kulminacyjnym punktem będzie nabożeństwo ze
świecami o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej, podczas którego Ksiądz Biskup skieruje do wiernych pasterskie słowo,
a w łączności z całą Metropolią Górnośląską będzie się
modlić o błogosławieństwo dla jej pasterzy i wiernych.

Ogłoszenie społeczne _____________________________________________________
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają w sobotę 14 września od godz.
15.30 na piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”.
W programie m.in.: występy dzieci z naszego przedszkola,
gry i zabawy dla dzieci z animatorem, koncert zespołu
„NEW”, a także biesiada osiedlowa z zespołem „Suskie
Skowronki”. Bogato zastawiony, jak zawsze, będzie też
stół biesiadny –  słodkie wypieki będzie serwował nasz
Parafialny Zespół Caritas. Więcej informacji na plakacie.

R. VI: 2019, nr 36 (307)
W pobożności maryjnej, która swoje
odbicie znajduje w liturgii, nadzwyczajną uwagę skupiało dzieciństwo
Maryi. Faktem jest, że Ewangelie kanoniczne ze swoim absolutnym milczeniem w odniesieniu do Maryi
pozwalały na twórczą wolność, pozostawiając wolną drogę także najbardziej wybujałym opowieściom,
w których niekiedy nie brakowało
swoistych wynaturzeń teologicznych.
Warto jednak naszkicować najważniejsze rysy apokryficznego obrazu
Maryi, począwszy od dnia, w którym Joachim, przyszły ojciec Dziewicy, widzi, jak kapłan odrzuca ofiarę
dwóch trzecich jego dóbr, ponieważ bezpłodność była według ludzi
karą Boga za ukryty grzech. Zasmucony Joachim uciekł w samotność,
idąc do swojej trzody, gdzie poświęcił się modlitwie, podczas gdy jego
żona, stara i niepłodna Anna, stała
pod drzewem laurowym, patrząc ze
smutkiem na gniazdo wróbli, na małe
ptaszki pełne życia, i rozpaczała z powodu swojego umarłego łona. Nagle
na otwartym polu ukazał się Joachimowi anioł, a potem w domu Annie, aby oznajmić im wielką radość
o poczęciu i narodzeniu nowej istoty.

8 września 2019 r.

Joachim wrócił z pola do Jerozolimy, zaś Anna,
bardzo wzruszona, wyszła mu naprzeciw. Objęli się, szczęśliwi, w Pięknej Bramie lub w Złotej Bramie świętego miasta – i ta scena w późniejszej sztuce chrześcijańskiej stała się metaforą
niepokalanego poczęcia Maryi. Słynna Protoewangelia Jakuba przekazała nam oprócz imion
Anny i Joachima, ogromną liczbę szczegółów dotyczących tych późnych i cudownych narodzin.
Liturgia, która często czerpała wiele danych
z apokryfów, świętuje ten dzień – począwszy
od czasów papieża Sergiusza I (koniec VII w.) –
właśnie 8 września (choć dzisiaj to święto przysłania niedziela). Według tradycji mieszkanie
Maryi i Jej rodziców znajdowało się w pobliżu
Bramy Owczej, niedaleko Sadzawki Betesda.

P. Cavallini, Narodziny Dziewicy, mozaika, 1291 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
8 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Henryka z okazji
35. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
		– chrzest: Liliana Bachyn, Adam Marek Różański
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Grażynę i Bogdana Lipińskich, † babcię Jadwigę Buckiewicz oraz †† z całej rodziny
9 września – poniedziałek
18.00 – za † Zygfryda John, †† rodziców
10 września – wtorek
18.00 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława oraz †† z pokrewieństwa
11 września – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
12 września – czwartek
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca
Waltera Truch i † jego wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa
13 września – piątek — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
18.35 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)
14 września – sobota — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
8.00 – za † Jana i Edeltraudę Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
18.00 – za †† teściów Małgorzatę i Zenona Helak, † męża Joachima,
†† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

15 września – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Krzysztofa z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modllitwa za roczne dziecko: Wojciech Harmanza
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 70. rocznicy urodzin oraz dla Marioli i Marcina z okazji 20. rocznicy ślubu
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W środę (11 września) odbędzie się organizowana przez Parafialny Zespół Caritas wycieczka kulturalno-krajoznawczą do Krakowa. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy kościele, powrót ok. godz. 22.00.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2020 r. w naszym
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.
▪▪ Od czwartku do niedzieli Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają
na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie obchodów odpustowych m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – Msza św. na rozpoczęcie obchodów kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze świecami; w niedzielę, godz. 7.00 – początek Dróżek Maryjnych, godz. 10.30 – Suma odpustowa.
▪▪ W piątek gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie fatimskim (po Mszy św.
zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ W przyszłą niedzielę zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie cyklu „kawa z księdzem”. Temat: Ocalić okruchy – wspomnienia nie tylko dla pielgrzymów do Włoch.
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

