▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 24.
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 21 września 2019 r.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz szósty odpust parafialny, który
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wydarzenie to wiąże się z przygotowaniem zarówno zewnętrznym, jak i duchowym:
— serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami panów o pomoc w pracach
porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć w piątek
o godz. 9.00. Panie zapraszam w tym czasie do zrobienia wieńców zdobiących
tzw. „zacheuszki”.
— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz.
17.00 i w sobotę od godz. 16.30.
— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa
o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. Adam Rogalski, proboszcz parafii NSPJ w Raciborzu. Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Komor.
Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła
z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.

R. VI: 2019, nr 37 (308)
Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa
święta dla uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową –
Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września – Siedmiu Boleści Maryi. Oba święta były paralelne
do świąt Męki Pańskiej. Pierwsze święto łączyło się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem,
drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża
świętego. Po ostatniej reformie kalendarza
zostało tylko to drugie – dziś „przysłonięte”
obchodem niedzieli. Tradycja chrześcijańska

▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Bertę
Skowron, lat 97, z ul. Wolności, (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Matka Boża Bolesna – ciąg dalszy ___________________________________________
ale że miała w nich najpełniejszy udział.
Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na widok cierpień syna. Tę
szczególną obecność Maryi przy Jezusie
podkreślił Jan Paweł II pisząc: „Wszystkie
cierpienia, które złączyły się w Niej jakby
w jedno, nieprzerwane pasmo, świadczą
nie tylko o niewzruszonej wierze Maryi,
ale stanowią Jej wkład w dzieło naszego
zbawienia” (Salvifici doloris, 25). Od XIV
wieku pojawiał się często motyw siedmiu
boleści Maryi, gdzie wymienia się: przepowiednię Symeona, ucieczkę do Egiptu,

zgubienie Jezusa, spotkanie z Jezusem na
Drodze Krzyżowej (choć nie jest wspomniane w ewangeliach), ukrzyżowanie
i śmierć Jezusa, zdjęcie Jezusa z krzyża
oraz złożenie Jezusa do grobu. O tym, jak
wiele miejsca w pobożności maryjnej zajmuje kult Matki Bożej Bolesnej świadczą
liczne wizerunki i przedstawienia Maryi,
czy to pod krzyżem Chrystusa, czy to w formie Piety (od XIV w.), czy to z mieczem,
który przebija jej serce (czasem mieczy jest
siedem). Znany jest także średniowieczny
hymn Stabat Mater, a my przecież chętnie
czcimy boleści Maryi w Gorzkich Żalach.

P. Reymond, Siedem boleści Maryi , 1541 r.

15 września 2019 r.

wskazuje na pewne etapy cierpień Maryi. Mają one silne oparcie w tekstach
Pisma świętego. Pisarze chrześcijańscy zastanawiali się czy Matka Zbawiciela dokładnie wiedziała, co czeka
Jej Syna. Zdaniem jednych, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie rozumienia Ksiąg świętych, gdzie
na tylu miejscach jest zapowiedziana
męka i śmierć Zbawiciela świata, to
również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując
się na miejsca, gdzie jest podkreślone,
że Maryja nie wszystko rozumiała, że
pewne wydarzenia ewangeliczne były
dla niej zagadkowe i tajemnicze, byli
przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły
życia i śmierci Jej Boskiego Syna (np.
w Ewangelii wedłg św. Łukasza czytamy: „A Jego ojciec i Matka dziwili się
temu, co o Nim mówiono” lub „Oni
jednak tego nie rozumieli, co im powiedział”). Być może, Maryja nie pojmowała wszystkiego, jednak z pewnością wiedziała więcej, niż inni, czemu
dała wyraz wypowiadając prorocze
słowa w Magnificat. Jest też rzeczą
pewną, że Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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 i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Mrozek
i Pyrek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, i †† z pokrewieństwa
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 – za †† teściów Małgorzatę i Zenona Helak, † męża Joachima,
†† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
16 września – poniedziałek — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
18.00 – za † rodziców Adelajdę i Helmuta Hruzik oraz †† dziadków z obu
stron
17 września – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adeli z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18 września – środa — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk, † jej męża Johanna, † brata Józefa, † bratową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa Golombek i Kucharczyk
19 września – czwartek
18.00 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego, † matkę
Józefę Nawój oraz †† z pokrewieństwa obu stron
20 września – piątek — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
18.00 – za † Waleskę Kuder, † jej męża Pawła oraz †† z pokrewieństwa
21 września – sobota — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
11.30 – ślub: Kinga Kaszuba i Patryk Cebula
13.00 – ślub: Karolina Kampa i Artur Kępiński

14.30 – chrzest: Liliana Malik
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla Tomasza, Małgosi i Natalii
		– za † Marię Kalińską [ofiarowana od rodziny z Jugowa]

22 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego
kościoła (kiermasz) i odpust parafialny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Marcina
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Brygidy i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– w intencji budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Mariana z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”. Temat: Ocalić okruchy – niedopowiedziane historie z pielgrzymki do Włoch
(nie tylko dla pielgrzymów).
▪▪ We wtorek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali parafialnej o godz. 17.00.
▪▪ W środę o godz. 10.30, a także w piątek o godz. 18.00 oraz w niedzielę o godz.
17.00 będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach film o wielkim „naszym”
świętym pt. Tajemnica Ojca Pio. Cena biletu – 15 zł. Bilety można nabyć w kasie
kina. Osoby, które się już zapisały (w „Stokrotce” lub w kancelarii) otrzymają bilety przed seansem lub mogą je odebrać wcześniej w kancelarii.
▪▪ 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.
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

