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roztropnemu rozeznaniu proboszczów i rektorów kościołów. W czasie adoracji należy umożliwić wiernym przystąpienie do Sakramentu
Pokuty, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem.
W trakcie adoracji należy także udzielać Komunii świętej wszystkim
wiernym, którzy pragną ją przyjąć.
5. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed
każdą czynnością liturgiczną.
6. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych.
7. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę
wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, którzy winni się jej oddać z wielką gorliwością. […]
10. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
11. Niniejsze zarządzenia obowiązują do V niedzieli Wielkiego Postu włącznie. Zastrzega się jednak możliwość ich modyfikacji w każdym czasie
ze względu na dynamiczną sytuację w kraju.

Góry w Biblii. Góra Synaj – ciąg dalszy _______________________________________
wszystko objawione. Do tego imienia nawiązuje Jezus w Ewangelii św. Jana: „Jeżeli
nie uwierzycie, że «JA JESTEM», pomrzecie w grzechach swoich”; „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie,
że JA JESTEM”. Spotkanie z Bogiem objawiającym się na Synaju uczy też o koniecznej dyspozycyjności, czyli przygotowaniu
człowieka: „Rzekł mu Bóg: Zdejm sandały
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest
ziemią świętą”; „Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do ludu i każ im się przygotować
na święto dziś i jutro…»”. Po drugie, na górze Synaj następuje ustanowienie zakresu
zadań, obowiązków i przywilejów dla narodu: „Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie
głosu mego i strzec mojego przymierza,
będziecie szczególną moją własnością”. Po
trzecie, na Synaju dokonuje się zawarcie
przymierza, na mocy którego Bóg bierze

w opiekę naród pod warunkiem słuchania Boga oraz przestrzegania przepisów
prawa. Pan Jezus nawiązuje wyraźnie do
tego, co stało się na Synaju, kiedy mówi:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo
albo Proroków”. Góra Synaj wreszcie stała
się też świadkiem grzechu. Kult złotego
cielca to wielkie odstępstwo narodu od
Boga. Judaizm, który nie uznaje grzechu
pierworodnego dokonanego przez pierwszych rodziców, którego skutki obciążają
całą ludzkość, właśnie grzech kultu złotego
cielca uważa za grzech pierworodny narodu. Skutki idolatrii są potem widoczne
w całej historii narodu. Przy tej okazji
warto też zwrócić uwagę na to, że pierwsze tablice Przymierza „zapisane palcem
Bożym” zostały potłuczone i po grzechu
ze złotym cielcem już sam Mojżesz wypisywał znane mu słowa, czyli przykazania.

R. VII: 2020, nr 12 (335)
Jedną z najważniejszych biblijnych gór
jest góra Synaj, nazywana także górą Horeb, czy też „Górą Bożą” albo po prostu
„górą”. Chociaż nikt nie wie z całą pewnością, gdzie jest ona usytuowana, to
jednak większość ekspertów opowiada
się za utożsamieniem góry Synaj z Dżabal
Musa (Górą Mojżesza) na południu Półwyspu Synajskiego, liczącą 2285 m n.p.m.
Dlaczego ta góra jest dla nas taka ważna
(dla judaizmu najważniejsza)? To na niej
dokonały się niezwykle istotne wydarzenia dla całego Starego Testamentu: spotkanie Mojżesza przy krzewie gorejącym,
nadanie Dziesięciu przykazań i zawarcie
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przymierza Mojżeszowego między Bogiem
a ludem Izraela. Po pierwsze więc, na Synaju objawił się Bóg. Najpierw Mojżeszowi,
przewodnikowi ludu, a potem całemu
uwolnionemu narodowi: „Mojżesz zaś
rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie
do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie
jest Jego imię, to cóż mam im powiedzieć?
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM,
KTÓRY JESTEM»”. Na różny sposób próbowano wyjaśniać Imię Boga. Całe objawienie mówi o Bogu, który kocha, mieszka
pośród swego ludu, prowadzi naród, nawiedza człowieka. W tym imieniu jest to

Jean-Léon Gérôme, Mojżesz na Górze Synaj , 1900 r.

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
23 marca – poniedziałek
18.00 – za † matkę Hildegardę, † ojca Józefa, † siostrę Adelajdę oraz
† brata Reinharda
24 marca – wtorek
18.00 – za † Barbarę Wilk, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
25 marca – środa — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich oraz Paulinę i Ryszarda
Lebok, † męża Gerharda, †† rodziców chrzestnych oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
26 marca – czwartek
18.00 – za † Irmgardę Marię Swoboda w 1. rocznicę śmierci
27 marca – piątek
18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† jego rodziców i rodzeństwo
oraz †† z pokrewieństwa
28 marca – sobota
18.00 – za † męża Ryszarda Filusz, † brata Romana, †† rodziców Annę i Romana Rzepka, †† teściów Bertę i Ryszarda, †† z pokrewieństwa Filusz, Rzepka i Golombek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
29 marca – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za †† rodziców Irmagardę Jadwigę i Herberta Andrzeja Szołtysek,
† brata Artura oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

10.30 – za † ojca Józefa, †† jego rodziców, †† braci, † siostrę oraz † koleżankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Bernarda i Marię Neukirch, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W związku z obowiązującym stanem epidemii w naszym kraju i zgodnie ze wskazaniami władz kościelnych, w najbliższym tygodniu również nie będzie żadnych spotkań i wydarzeń parafialnych. Gorąco zachęcam do przejęcia się zaleceniem do
pozostania w domu i do duchowego udziału w niedzielnych Mszach Świętych
poprzez transmisje w środkach społecznego przekazu.
Na dzień dzisiejszy w mocy pozostaje poniższy dekret Biskupa Opolskiego.
▪ W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która od lat obchodzona
jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego można
składać indywidualnie w domu lub w kościele.

Dekret Biskupa Opolskiego
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Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii
[…] na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:
1. Podtrzymuję w mocy dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we
Mszy świętej w niedziele i dni świąteczne do V niedzieli Wielkiego Postu włącznie.
2. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie) w obecności grona ludzi nie większego niż 50 osób (wliczając w to
kapłana i pracowników firm pogrzebowych); Msza pogrzebowa może
być odprawiona w dniu pogrzebu wg tych samych zasad (nie więcej niż
50 uczestników) albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń
z rodziną zmarłej osoby.
3. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne.
4. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem, by pilnować, aby nigdy nie przebywało w nich więcej niż 50 osób równocześnie; zaleca się częstsze wystawianie Najświętszego Sakramentu, aby
wierni mogli Go swobodnie adorować w godzinach, które zostawiam

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

