przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że również dzisiaj, o godz. 13.00, z placu
przy „starej Biedronce” nastąpi wyjazd członków Klubu do Głębinowa na nabożeństwo ku czci sw. Rity.
▪▪ W poniedziałek (23 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ We wtorek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali
parafialnej o godz. 17.00.
▪▪ 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 formacyjne przed
bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych ponadpodstawowych.
▪▪ Zapowiedź! Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają od 4 do 6 października na dni
skupienia, które odbędą się w ośrodku „Betania” w Leśnicy. Zaproszenie dotyczy
młodzieży z klas od V do VIII. Kontakt: betanialesnica@gmail.com; tel. 577 111 243.
▪▪ 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.

Jezu, mój oddechu i moje życie… – ciąg dalszy __________________________________
nie wiedząc nic o jej żydowskim pochodzeniu. Wielki wezyr królestwa, Haman, wróg
Mardocheusza, planuje zagładę nie tylko
swego nieprzyjaciela, ale także wszystkich
Żydów na terenie Persji. Estera udaremnia
ten plan swoją interwencją, uzyskuje od
króla wyrok śmierci na Hamana i nieprzyjaciół Żydów, Mardocheusz zaś otrzymuje
godność wezyra. Przywołane przez Ojca
Pio słowa Estery błagającej króla o darowanie życia ukazują nie tylko jej odwagę
i ogromne zaufania do Boga (poprzedzone
jest postem i modlitwą), ale też dotykają
głębokiej prawdy o Bogu, którego opatrzność rządzi dziejami świata. Dzieje te z bliskiej perspektywy wydają się często jakby
wymykać Panu Bogu spod kontroli, nie

rozumiemy, dlaczego trwają wojny i nasilają się wrogie człowieczeństwu ideologie. Książę tego świata, niczym Haman,
robi tak wiele, abyśmy zwątpili w dobroć
i miłość Boga Ojca do nas. Jest też jednak
stale bijące źródło nadziei, z którego wypływa dla nas prawda o wierności Boga
i Jego królowaniu nad czasem i przestrzenią. Bardzo potrzebujemy w naszej drodze
wiary takiej pewności, że pozorne „ukrycie się” Boga jest Jego potężnym działaniem, choć czasem tak niepozornym,
że składający się na nie splot okoliczności ktoś może uznać nawet za przypadek.
Zadziwiające jak teksty z pamiątkowego
obrazka są spójne z życiem Ojca Pio, z jego
wiarą, cierpieniem, doświadczeniami…

R. VI: 2019, nr 38 (309)
O naszym świętym Patronie wiemy z pewnością dość dużo. Rozumiemy, że jest tak za
sprawą zarówno jego popularności, nadzwyczajnych charyzmatów, ale też dzięki
temu, iż należy do grona tych współczesnych świętych, których życie i działanie
jest opisywane na wiele sposobów. Wiemy
też, że Ojciec Pio nie pisał żadnych dzieł
teologicznych, ale pozostawił po sobie
mnóstwo listów, które doskonale ujawniają jego duchowość, wrażliwość, troski,
pragnienia, a nade wszystko żywą relację
z Bogiem. Wydaje się, że wśród bardzo
licznych jego myśli warto zwrócić uwagę
na tekst napisany na początku kapłańskiej
drogi, który – zgodnie ze zwyczajem znanym i u nas – umieszcza się jako motto,
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a nieraz swoisty „program na życie” na obrazku prymicyjnym. Ojciec Pio napisał następujące słowa: „«O Królu, daruj mi moją
duszę, o którą proszę, i mój lud, za którym
błagam» (Est 7,3). Pamiątka mojej pierwszej Mszy. Jezu, mój oddechu i moje życie,
dziś, gdy podnoszę Cię z drżeniem w tajemnicy miłości, z Tobą niech będę dla
świata Drogą, Prawdą, Życiem i dla Ciebie świętym kapłanem, doskonałą ofiarą.
O. Pio, kapucyn”. Przejmujące jest to wyznanie naszego Świętego, które odbija
wprawdzie pierwotne, ale już tak bardzo
dojrzałe pragnienie włączenia się w zbawczy wymiar Najświętszej Ofiary Jezusa
Chrystusa – niepojętej tajemnicy Miłości.
Na uwagę zasługuję też przywołany cytat
z Pisma Świętego, pochodzący
z Księgi Estery. Jest to Księga,
która opisuje pewien epizod z życia dworskiego króla
Ahaszwerosza (zwanego także
Assuerusem, w formie greckiej Kserksesem) z V w. p.n.e.,
w którym zasadniczą rolę odgrywa Estera, młoda Izraelitka
oraz jej stryjeczny brat i opiekun Mardocheusz, związany
z dworem perskim. Po oddaleniu swej żony Waszti, król wybrał na nową małżonkę Esterę,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
23 września – poniedziałek — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18.00 – za † męża i ojca Eugeniusza Szajkowskiego w 5. rocznicę śmierci
oraz †† rodziców z obu stron
24 września – wtorek
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† dwóch braci Henryka i Gerharda, † szwgierkę Stefanię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
25 września – środa
7.00 – za †† rodziców Jana i Emmę Schampera, † siostry Felicję i Annę,
† brata Heinricha i †bratową Elżbietę, †† szwagrów Richarda i Jana,
† ciocię Agnieszkę oraz † męża Helmuta Rudoll
26 września – czwartek
18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz oraz Klarę i Adolfa Zermann,
†† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa Paisdzior, † bratową Krystynę,
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
27 września – piątek — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz o wiekuiste szczęście dla † Gerharda Lebok

28 września – sobota — wspomnienie św. Wacława, męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego  z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny, a zwłaszcza
o dary Ducha Świętego dla wnuczki Mai w rozpoczętej edukacji
29 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli i Marcelego
z okazji 45. rocznicy ślubu 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 Krzysztofa z okazji  60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Maria Oliwia Kołodziej
		– chrzest: Stanisław Tomasz Prefeta, Grzegorz Konstanty Josek
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Roberta z okazji
30. rocznicy ślubu i 50. rocznicy urodzin Roberta oraz opiekę Bożą
dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji gościem parafii jest
ks. Adam Rogalski, proboszcz parafii NSPJ w Raciborzu. Ks. Adamowi z serca dziękuję za obecność i głoszone słowo Boże. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom – na czele z muzyczną, liturgiczną i porządkową (zwłaszcza panu kościelnemu
i pracującym w miniony piątek panom), paniom za dekoracje oraz Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę obfitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że tradycyjna nazwa naszej dzisiejszej uroczystości „odpust parafialny” przypomina o istocie tego święta, a mianowicie o możliwości
uzyskania odpustu. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonanie dzieła obdarzonego odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak
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

