▪ W dalszym ciągu będziemy praktykować w naszym kościele codzienną adorację
Najświętszego Sakramentu – godzinę przed nabożeństwem majowym (gdy po
nim jest Msza św.) i godzinę po porannej Mszy św. (chodzi o środę).
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Aleksandra Zagojskiego, lat 86, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie…

Dzieje Apostolskie: misja pogan — misja Kościoła – ciąg dalszy _________________
refleksja: Bóg posyła „pogan” do nas, aby
nas nawrócić, aby ujawniła się właściwa
tożsamość Kościoła. Kościół nie ma naśladować tego, co nazywa światem, albo walczyć z tym, co nazywa pogaństwem, czy
też zamykać się w sobie, ale ma słuchać
świata, ponieważ Bóg działa w świecie,
Bóg jest Bogiem wszystkich! Tak ukazują
Jezusa Ewangelie, gdy objawia się Samarytance, która była uważana przez Izraelitów
za pogankę, Syrofenicjance – apostołowie ciągle tego nie rozumieli, wreszcie setnikowi. Zresztą jedynym w Ewangeliach,
który cokolwiek zrozumiał z osoby Jezusa jest inny poganin, także setnik, który
stwierdził: „Naprawdę ten człowiek był Synem Bożym!”. Wracając do sceny z Korneliuszem, interesujący jest sposób, w jaki
został on zaprezentowany. Pogan na ogół
przedstawiano jako złych (w tym przypadku: obcym funkcjonariuszem w ziemi
Izraela), a Bóg uczynił z tego człowieka
model pobożnego Żyda. On reprezentuje
dobry przykład. Na potwierdzenie faktu,
że Bóg działa niezależnie od nas. Po spotkaniu Korneliusza z aniołem, który poleca
mu sprowadzenie Piotra, wiernie wysyła
swoich ludzi z taką misją. Paralelna w stosunku do zwiastowania Korneliuszowi jest
wizja Piotra, który bez misji setnika nigdy
by się nie zdecydował na taki przełom i nawet nie zrozumiałby znaczenia swojej wizji.

A wizja była taka: Piotr widzi prześcieradło z różnymi czworonożnymi zwierzętami
i słyszy: Zabijaj, Piotrze, i jedz! Odpowiada:
O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego. Następnie słyszy odpowiedź: Nie nazywaj nieczystym tego, co
Bóg oczyścił. Ale Piotr i tak się wzbrania.
Tu pojawia się druga refleksja o formacie
Kościoła, który nie jest skoncentrowany
na sobie, lecz otwarty na wszystkich. Nie
tylko inni mają przyjść do nas, ale to my
mamy wyjść do nich. Opór Piotra, przed
„spożyciem” tego, co Bóg mu proponuje,
jest zrozumiały: nie jest on w stanie zaakceptować różnic kulturowych. Bóg zaś
je kocha. Czyni nas różnymi, jako że odmienność jest miejscem komunii i bogactwem w miłości: kiedy akceptujemy
różnice, stajemy się jak On. Duch mówi
Piotrowi wyraźnie: „Oto dwaj ludzie poszukują ciebie, zejdź i idź z nimi, ponieważ Ja ich posłałem” – posłałem ich, aby
nawrócili cię na powszechne braterstwo,
aby cię wybawili od zamknięcia się na innych, gdyż taki właśnie jest mój plan. Jeśli rozumiemy trudność Piotra jako Żyda,
aby pokonać własne „tabu” kulturowe
wobec Rzymianina, zrozumiemy także
trudności Rzymu w akceptacji obecnego
świata, który bardziej różni się od Kościoła, niż ówczesny religijny Żyd różnił się
od dobrego rzymskiego poganina.

R. VII: 2020, nr 19 (342)
Mądrość Kościoła, która w okresie wielkanocnym zaprasza nas do rozważania
Dziejów Apostolskich, prowadzi do kolejnych niezwykle ważnych tematów, którymi są: misyjność Kościoła i powszechność zbawienia. Dla Apostołów i uczniów
było raczej oczywiste, że Dobra Nowina
o ratunku człowieka w Chrystusie ma charakter powszechny i musi objąć także pogan. Wynikało to przecież z zapowiedzi samego Pana: „...ale gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi” (Dz 1,8). Ale pierwotnie
misja ta rozwijała się nie tylko
bardzo mozolnie, ale i z wielkimi
oporami. W dniu zesłania Ducha
Świętego znajdowali się co najwyżej prozelici, ale nie było jeszcze
pogan. Dzieje Apostolskie w wielu
miejscach odzwierciedlają wielkie napięcie do jakiego dochodziło
w pierwotnym Kościele z powodu
pierwszych wyznawców pochodzących z pogaństwa. Potrzeba
było pewnego czasu do przełamania barier. Z pewnością ważnym wydarzeniem na tej drodze
był epizod zilustrowany obok, dla
którego swoistym preludium była

10 maja 2020 r.

opisana nieco wcześniej historia diakona
Filipa nawracającego i chrzczącego Etiopczyka (Dz 8,27-38). Myślę, że warto zatrzymać się dłużej nad tym spotkaniem Piotra
z Korneliuszem (Dz 10). Cała scena rozpoczyna się od „zwiastowania” w domu Kornelisza. Należałoby się spodziewać, że Bóg
pośle anioła do Piotra, tymczasem On nie
posyła go do Piotra, ale do poganina. Widać, że Piotr jeszcze nie rozumiał tego, co
czyni Bóg. Objawił się poganinowi, przemieniając go w pewnego rodzaju misjonarza w stosunku do Piotra. Tu pierwsza

M. C. l’Ancien, Chrzest Centuriona Korneliusza , XVII w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
10 maja – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa Kalisz, † siostrę Erykę, †† braci Maksymiliana i Ernsta, † szwagra Henryka i † szwagierkę Marię [ofiarowana od syna]
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Dawida z okazji 30. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Piotra Wnuczek w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † żonę Annę Mazur w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Wandę
i Andrzeja, †† siostry Mirosławę i Grażynę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
12 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Józefa Lepich, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek,
†† teściów Łucję i Karola Lepich, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
13 maja – środa
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
17.30 – różaniec fatimski
14 maja – czwartek — święto św. Macieja, Apostoła
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Zofię Kwiotek w 3. rocznicę śmierci, † ojca Joachima,
†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Ernę i Henryka Jendrysik, †† braci Marcina i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa Jendrysik i Gabor

16 maja – sobota — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
8.00 – za †† rodziców Brygidę i Józefa oraz Martę i Piotra, † siostrę Klarę,
† brata Jerzego, † szwagra Alberta oraz †† z pokrewieństwa z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – a †† rodziców Johanna i Hildegardę Knopp, † siostrę Johannę
Grochla, † szwagra Jana, † chrzestną Jadwigę i † jej męża Huberta,
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny, zwłaszcza o dary Ducha Świętego dla
wnucząt i pomyślne zdanie egzaminów
10.30 – w intencji Parafian, a zwłaszcza naszych chorych oraz wszystkich, którzy z powodu epidemii pozbawieni są życia sakramentalnego
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † mamę Marię Mende w 4. rocznicę śmierci, † ojca Ottona,
†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Respektując przepisy państwowe i wymogi dekretu Biskupa Opolskiego regulującego kwestie liturgiczne i duszpasterskie, serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele sprawujemy o godz. 17.30.
Jednocześnie usilnie proszę o zabieranie kartek przygotowywanych osobno na
nabożeństwa majowe i na Msze św. umożliwiających spełnienie wymogu najwyżej 37 osób w kościele. Kartki są wystawiane na stoliku przy wejściu do kościoła
w osobnych koszykach.
▪ Przypominam również o możliwości przystępowania do Sakramentu Pokuty, który
można już sprawować w zamkniętych konfesjonałach, z zastrzeżeniem, że penitent
ma mieć zasłonięte usta i nos. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. będzie
pół godziny przed Mszą św., a wieczorami – z racji nabożeństw majowych – podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu:
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

