wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪ W najbliższą sobotę nie będzie jeszcze pierwszosobotnich odwiedzin chorych według zwyczajowej listy (ciągle obowiązuje w tym względzie dekret Biskupa Opolskiego). Chorych pragnących Komunii św. można zgłaszać indywidualnie – na ich
wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych.
▪ W przyszłą niedzielę (5 lipca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele
św. Antoniego (sala św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪ W pierwszą niedzielę lipca odbywała się (od 160 lat) ślubowana piesza pielgrzymka
wiernych ze Zdzieszowic do Ujazdu-Studzionki. W tym roku ze względu na epidemię może mieć jedynie charakter indywidualny. Jedną z form takiego pielgrzymowania jest wyjazd rowerowy – o godz. 9.00 z placu przy kościele św. Antoniego.
▪ Zgodnie z sugestią aktualnego komunikatu naszej Kurii Diecezjalnej, przypominam
o nadal obowiązujących pewnych ograniczeniach i reżimach sanitarnych, m.in.
o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernych uczestniczących w liturgii w kościele
i przystępujących do spowiedzi. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św.: niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust.
▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonywane stale w kościele i wokół naszych obiektów parafialnych, a także za wystrój kwiatowy i przygotowanie dekoracji na dzisiejszą uroczystość parafialną.
▪ Zapowiedzi przedślubne: Marta Oczko z d. Kampa ze Zdzieszowic i Dawid Oczko ze
Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na cele
parafialne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Oto stoję u drzwi i kołaczę – ciąg dalszy _____________________________________
też inne znane słowa: „Obyś był zimny albo
gorący! A tak, skoro jesteś letni […] chcę cię
wyrzucić z mych ust”. Przenośnia była doskonale czytelna dla chrześcijan z Laodycei. Akwedukt, który doprowadzał wodę
do tego miasta, ciągnął się aż z Hierapolis
i mimo że na wejściu wpływała do niego
gorąca woda, na jego końcu w Laodycei
była już letnia. Wody tej, z uwagi na jej

wysoką zawartość zanieczyszczeń mineralnych, nie dało się pić bez uzdatnienia
przez gotowanie. W przeciwieństwie do
tego źródła pobliskie Kolosy miały ujęcie
zimnej źródlanej wody, znakomitej do picia i dającej orzeźwienie. Zatem oba rodzaje wody: zimna i orzeźwiająca oraz
uzdatniona przez gotowanie były tam pożądane w zależności od potrzeby i sytuacji.

R. VII: 2020, nr 26 (349)
Coroczna uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej jest zawsze okazją do podkreślenia
jakiegoś przesłania związanego z Eucharystią
i naszą wiarą, które jest ważne nie tylko dla
dzieci. Tym razem tematyka (ilustruje to dekoracja) związana jest ze znanym obrazem
„namalowanym” przez św. Jana w Apokalipsie, a dokładniej w ostatnim z tzw. Siedmiu
Listów do Kościołów, gdzie padają słowa:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Ten
ostatni List – kierowany do Laodycei – jest
najostrzejszy. Autor nie widzi w tej wspólnocie właściwie niczego dobrego, za nic ich
nie chwali, jak to ma miejsce w innych Listach, a jednocześnie właśnie do Kościoła
w tym mieście kieruje najpiękniejsze obietnice. Warto przeczytać ten List i uświadomić sobie kontekst doboru słów i przenośni
tam użytych. Laodycea (dziś miasto w Turcji:
Laodikeia) jest położona ok. 12 km na południe od Hierapolis (obecnie to Pamukkale)
i ok. 180 km na wschód od Efezu. W tamtych czasach było to jedno z najbogatszych
miast regionu, lokalne centrum finansowe,
słynące z produkcji włókienniczej. Mieszkała tu znaczna liczba zamożnych Żydów.
Najbardziej znane było jednak z produkcji
balsamów do oczu i do uszu, mających rzekomo uzdrawiające moce. Stan ducha tej
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wspólnoty Jezus postrzega przeciwnie
w stosunku do tego, co oni sami o sobie
twierdzili. Chrześcijanie byli tam zadufani
w sobie. Uważali, że są wspaniali, że rozumieją i widzą wszystko we właściwej duchowej perspektywie, co miało być potwierdzone ich ewidentnym dostatkiem,
widocznym nawet w ich sposobie ubierania się. Rozumiemy zatem ostrość oceny:
„nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny
i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi”.
W Liście do Kościoła w Laodycei padają

Fragment dekoracji w naszym kościele.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
28 czerwca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Stefana i Mariannę Krawczyk, †† trzy siostry,
† brata oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Radzisławy i Tadeusza
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † syna Adama w rocznicę ziemskich urodzin oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

29 czerwca – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
18.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – za † męża i ojca Teodora Deszka w 1. rocznicę śmierci
30 czerwca – wtorek
18.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu czerwcu: śp. Arkadiusza Lipińskiego
1 lipca – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Kamili i Arkadiusza
z okazji 3. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
2 lipca – czwartek
18.00 – Godzina święta
19.00 – za †† rodziców Erwina i Hildegardę Malik oraz Czesława i Łucję Moska i †† z pokrewieństwa z obu stron
3 lipca – piątek — święto św. Tomasza Apostoła
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
w rodzinie Kwoczała

4 lipca – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Gizelę Białas [ofiarowana od rodziny Kwoczała]
19.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, †† dziadków z obu
stron, † brata Mariana i † bratową Marię oraz † Stanisława Bolek,
†† jego rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
5 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † córkę Krystynę w 7. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – za † Klarę i za †† z rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Franciszek Sula
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jarosława z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Ze
względu na ciągle panującą epidemię – zgodnie z wolą rodziców – dzieci przystąpią w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej w dwóch terminach (drugi – 27
września br.). Przystępującym dzisiaj życzymy obfitych łask Bożych oraz wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu.
▪ Od poniedziałku do końca wakacji (czyli od 29 czerwca do 31 sierpnia) Msze św.
wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.
▪ Jeszcze do końca czerwca (do wtorku) zapraszam godzinę przed wieczornymi
Mszami św. na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.,
którą kończy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪ W dniach od 1 do 10 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Podczas mojej
nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. prałat Antoni Komor.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu
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

