BISKUP OPOLSKI

temperatura itp.), dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także dla wszystkich tych, którzy
czują obawę przed zarażeniem. Ponadto zobowiązuję wszystkich wiernych
przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, szczególnie zaś
proboszczów i rektorów kościołów, do przestrzegania zasad zapisanych w
wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.
Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do duchowego uczestnictwa w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu
i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin.
† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

EPISKOPAT POLSKI

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stał ej Konferencji
Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet
w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, rekomendujemy biskupom
diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. [por. decyzja Biskupa]. […]
W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała,
tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne,
abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy
wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: a) aby kościoły pozostawały
otwarte w ciągu dnia; b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do
spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu; c) aby – przy zachowaniu
należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed
chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego
z nas. […] Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują,
lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy
się o wygaśnięcie epidemii.

R. VII: 2020, nr 11 (334)
Dzisiejsza Ewangelia słowami rozmawiającej z Panem Jezusem Samarytanki przywołuje dwie ważne góry biblijne: Garizim
i Syjon. Góra Garizim [Gerizim] to wzniesienie w górach Efraima (dziś Dżebel et-Tur – 881 m) na południowy zachód od
Sychem, naprzeciw góry Ebal (zw. górą
przekleństw). W Starym Testamencie
nazywano Górę Garizim Pępkiem Ziemi
(Sdz 9,37) i uważano ją za górę błogosławieństw („Gdy Pan, Bóg wasz, wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść,
ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal” –
Pwt 11,29). Na Górze Garizim Samarytanie za zgodą króla perskiego Dariusza III
(336-331 przed Chr.) zbudowali świątynię
ku czci Jahwe, którą Antioch IV Epifanes
(175-164 prz.Chr.) zbezcześcił,
nakazując poświęcić Zeusowi
Kseniosowi (2 Mch 6,2); ta
z kolei zburzona przez Hasmonejczyka Jana Hirkana (107 r.
przed Chr.) nigdy nie została
odbudowana. Góra Garizim
(co ciekawe, była w całości widoczna ze studni Jakuba, gdzie
przebiegała rozmowa Jezusa
z Samarytanką) pozostała jednak jako święte miejsce dla Samarytan, odpowiadające rangą

15 marca 2020 r.

Górze Syjon w Jerozolimie. Samarytanie
szydzili ze świętego miejsca Żydów i pewnego razu, pod przykrywką nocy, starali
się nawet sprofanować Świątynię w Jerozolimie. Żydzi podobnie kpili z Góry Garizim oraz wznosili wiele swych synagog
w taki sposób, by podczas modlitw zwracano się twarzą w stronę Jerozolimy. Góra
Syjon odnosząca głównie do czasów króla
Dawida jest opiewana m.in. w psalmach:
„Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego. / Góra Jego
święta, wspaniałe wzgórze, / radością jest
całej ziemi; / góra Syjon, kraniec północy, /
jest miastem wielkiego Króla” (Ps 48,1-3).
Wymienione wyżej góry stają się okazją dla
Pana Jezusa, by zwrócić uwagę nie tyle na
miejsce kultu, ale na jego istotę.

Widok na Górę Garizim

15 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Magdaleny z okazji
60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † Alfreda Szenkel oraz †† z rodziny
15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Bernarda, † żonę Agnieszkę oraz †† z rodzin Paterok i Bednarek
16 marca – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † siostrę Irenę, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17 marca – wtorek
18.00 – za † mamę Otylię Prysak, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18 marca – środa
7.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu
stron, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19 marca – czwartek — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
łaski dla wszystkich pracujących i pomagających przy naszym kościele
i obiektach parafialnych oraz za rzemieślników naszej parafii
20 marca – piątek
18.00 – za † matkę Emilię Otrząsek w 100. rocznicę ziemskich urodzin, † ojca
Jana, † brata Alojzego, †† trzech szwagrów, † siostrzeńca Tadeusza
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
21 marca – sobota
18.00 – za † męża i ojca Gintera Tica
22 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich,
†† Zofię i Daniela Sikorskich, † Tadeusza Pytlika, †† dwóch szwagrów
oraz †† z pokrewieństwa

10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Antoniego Bieleckich, † brata Zbigniewa, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † mamę Małgorzatę Korzeńską w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i w nawiązaniu do
podjętych decyzji władz państwowych, łącznie z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a także zgodnie ze wskazaniami władz kościelnych, odwołuję
wszystkie pozaliturgiczne spotkania i wydarzenia parafialne (spotkania biblijne,
katechetyczne, spotkania dla scholi i ministrantów itd.) oraz Msze święte szkolne
i Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi. Gorąco zachęcam do przejęcia się zaleceniem
do pozostania w domu i do duchowego udziału w niedzielnych Mszach Świętych
poprzez transmisje w środkach społecznego przekazu, m.in.: o godz. 7.00 w TVP 1,
o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,
o godz. 13.00 w TVP Polonia.
Pokornie przyłączam się też do apelu naszego Biskupa o gorliwą modlitwę o powstrzymanie szerzącej się epidemii, zanoszoną w domach lub w kościele poza liturgią (czemu może sprzyjać możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu).
▪ Serdecznie dziękuję za ofiary oraz za kolejny tydzień ciężkiej pracy w naszych obiektach parafialnych na rzecz domu dziennego pobytu dla seniorów. W związku z zaistniałą sytuacją tymczasowo wstrzymujemy dalsze prace.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stefana
Nitkę, lat 71, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek racz
Mu dać Panie…

Dyspensa Ogólna Biskupa Opolskiego

BISKUP

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________

Z troski o życie i zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku),
udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu, dyspensy od tego, o czym mowa w kan. 1247 KPK, czyli od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób
w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona

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

