w podeszłym wieku można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie
zagraża im niebezpieczna choroba. Prawo Kanoniczne podkreśla również, że nie
można udzielić tego sakramentu „uparcie trwającym w jawnym grzechu ciężkim”.
Chory bądź starszy wiekiem, mogący mówić, mając na sumieniu grzechy ciężkie,
przed przyjęciem namaszczenia powinien się wyspowiadać.
▪ W przyszłą niedzielę (9 lutego) o godz. 14.00 Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie w domu katechetycznym
przy kościele św. Antoniego (sala św. Franciszka).
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek na wsparcie klasztorów klauzurowych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪ Informacja dla narzeczonych! Nauki przedmałżeńskie w naszym dekanacie w pierwszym półroczu br. organizowane są w soboty o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— Pierwsze spotkanie (1 lutego, 4 kwietnia i 6 czerwca 2020 r.) obejmuje następujące tematy: „Dojrzała więź małżeńska”, „Zasady poprawnej komunikacji” .
— Drugie spotkanie (8 lutego, 18 kwietnia i 13 czerwca 2020 r.) obejmuje następujące tematy: „Zagadnienia etyki małżeńskiej”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”,
„Dar rodzicielstwa”.
— Trzecie spotkanie (15 lutego, 25 kwietnia i 20 czerwca 2020 r.) obejmuje następujące tematy: „Sakramentalność małżeństwa”, „Cele i przymioty w ujęciu biblijnym”, „Procedura prawna zawarcia małżeństwa”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.

R. VII: 2020, nr 5 (328)
Rytm kalendarza liturgicznego daje nam
sposobność do przeżywania wszystkich
ważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa. Znajduje to swój wyraz w liturgii Kościoła, w rozmyślaniu nad objawiającym
to Słowem Bożym, ale pożytkiem duchowym wydaje się być także refleksja związana z tekstami, które na temat danego
święta pisali wielcy święci Kościoła. Zapraszam więc do lektury fragmentu kazania
św. Bernarda z Clairvaux (ok. 1090-1153):
„Powiedz, czyż Maryja nie mogła doznać

▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ritę Volkmann z d. Pandel, lat 91, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie…

Znaczenie Ofiarowania – ciąg dalszy _________________________________________
wykupuje się ptaszkami i zabiera się z powrotem. Przyjdzie wszakże czas, że nie
w świątyni będzie złożony na ofiarę i nie
w ramionach Symeona, ale poza miastem i na ramionach krzyża. Przyjdzie
czas, kiedy nie on będzie odkupiony, ale
sam odkupi innych własną krwią, albowiem na odkupienie zesłał Go Bóg Ojciec
ludowi swemu. Tamto będzie ofiarą wieczorną to zaś jest ofiarą poranną. Ta ofiara

jest wprawdzie przyjemniejsza, ale tamta
będzie pełniejsza. Ale o tej i o tamtej to
Święto Ofiarowania Pańskiego sam przepowiedział prorok Pański: «Ofiarowan jest,
iż sam chciał». Albowiem i teraz jest ofiarowany, nie dlatego, że tego potrzebuje,
nie dlatego, że znajduje się pod prawem,
ale dlatego, że sam tego chciał; również
i na krzyżu został ofiarowany nie dlatego,
że zasłużył, ale dlatego, że sam chciał”.

Fra Bartolomeo, Przedstawienie Jezusa w świątyni , 1516 r.

2 lutego 2019 r.

w duchu poruszenia i rzec: Po co mi potrzebne oczyszczenie? Ani w tym poczęciu, ani w porodzeniu nie było nic nieczystego, nic niegodziwego, nic co by
wymagało oczyszczenia, boć przecie Syn
mój jest źródłem czystości i przyszedł,
aby dokonać oczyszczenia od występków. Cóż oczyści we mnie przestrzeganie Prawa, skorom się stała najczystszą
przez samo niepokalane porodzenie? Zaprawdę, Święta Dziewico, zaprawdę! Nie
masz w Tobie powodu do oczyszczenia
i nie jest Ci ono potrzebne!
Ale czyż Synowi Twojemu
było potrzebne obrzezanie? Bądź między niewiastami jakby jedną z nich, bo
i Syn Twój był takim w liczbie niemowląt. Chciał być
obrzezany, czyż więc nie daleko więcej chce być ofiarowany? Ofiaruj Syna Twego,
Święta Dziewico, i błogosławiony Owoc żywota Twego
przedstaw Panu! Ofiaruj na
pojednanie nas wszystkich
Hostię świętą miłą Bogu!
Ale to ofiarowanie, bracia,
wydaje się być dość niepozorne, gdyż ofiarę składa
się samemu tylko Bogu,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
2 lutego – NIEDZIELA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla Anny z okazji 50. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Michał Piksa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w 12. rocznicę śmierci
3 lutego – poniedziałek — wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
18.00 – za †† rodziców Marię i Józefa Labisz, † brata Jerzego, † bratową Juliannę, † bratanicę Halinę oraz †† z pokrewieństwa
4 lutego – wtorek
18.00 – za †† rodziców Marię i Stanisława Kajda oraz Franciszkę i Antoniego
Wieczorek, †† z rodziny Woźnica
5 lutego – środa — Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7.00 – za † Władysławę, †† rodziców oraz †† z pokrewieństwa
6 lutego – czwartek — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † Jerzego Wodzisławskiego [ofiarowana od Ewy Dobrowolskiej]
7 lutego – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rolanda z okazji 50.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † ojca
Helmuta, † teściową Gertrudę i †† z pokrewieństwa
8 lutego – sobota
10.00 – w intencji wszystkich chorych w naszej parafii
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 i o opiekę Bożą dla całej rodziny

9 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Manfreda Strokę, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urbanek, † matkę Emmę Porada oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
		– chrzest: Marcelina Zofia Krzemińska
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Leszka z okazji
40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W dzisiejsze święto Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego oferuje świece ku czci
Matki Bożej Gromnicznej (7 zł). Po Mszy św. wieczornej, a także w poniedziałek
będzie udzielane błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
▪ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie
się posiedzenie Parafialnego Zespołu Caritas.
▪ W środę po Mszy św. będzie błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam w te dni do udziału w tradycyjnych nabożeństwach.
▪ W piątek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona ministrantów. Serdecznie zapraszam chłopców już zapisanych oraz tych, którzy chcieliby
jeszcze włączyć się w służbę dla naszej wspólnoty parafialnej.
▪ Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego (obchodzonego 11 lutego, we
wspomnienie Marii Panny z Lourdes) serdecznie zapraszam w sobotę, 8 lutego
o godz. 10.00 na Mszę św. w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną
z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych i krótką adoracją ze specjalnym
błogosławieństwem nazywanym „błogosławieństwem lurdzkim”.
Po Mszy św. równie gorąco zapraszam w imieniu Parafialnego Zespołu Caritas na
spotkanie przy kawie i herbacie w sali parafialnej.
Kto może lub powinien przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Dysponowanym
do przyjęcia tego sakramentu jest wierny znajdujący się w stanie prawdziwej słabości fizycznej. Ze stanem choroby zrównany jest również podeszły wiek. Osobom
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

