▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Teresę
Kuc, lat 82, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00).
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Postacie biblijne: Salomon – ciąg dalszy _____________________________________
sławę i długie życie. Przejawem mądrości Salomona są wyroki sądowe. Warto
przywołać zilustrowany na pierwszej stronie tego przykład. Pewnego razu przyszły
do Salomona dwie prostytutki, prosząc
o rozstrzygnięcie sporu. Obie urodziły synów, jednak jedna z nich we śnie nieświadomie przygniotła swoje dziecko, tak że
zmarło. Potem zamieniła je z żyjącym. Zaprzeczała jednak tej zamianie. Król wydał
słynny salomonowy wyrok: „Rozetnijcie
to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę
jednej i połowę drugiej!”. Wypowiadając
te słowa, nie miał wątpliwości, że prawdziwa matka nie pozwoli zabić dziecka.
I rzeczywiście tak się stało. Kobieta, która
nie była jego matką, zgodziła się na zabicie niemowlęcia, natomiast prawdziwa zawołała: „Litości, panie mój! Niech dadzą
jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali!”. Wówczas Salomon wydał wyrok,
a cały lud podziwiał jego mądrość. Wieść
o mądrości Salomona rozchodziła się po
całym Bliskim Wschodzie. Dotarła również
do Sabejczyków, ludu sławnego z powodu
bogactwa osiągniętego dzięki handlowi.
Królowa Saby postanowiła osobiście przekonać się o mądrości Salomona i przybyła
do Jerozolimy. Dyskutowała z Salomonem
na wszelkie możliwe tematy, a ten udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Królowa

była pod wrażeniem mądrości króla,
jego bogactwa, stylu życia, funkcjonowania dworu i państwa oraz ceremonii religijnych. Nie kryjąc podziwu, wychwalała
króla i Boga, który go wybrał i wspiera.
Wizyta zgodnie ze wschodnim zwyczajem zakończyła się wspólnym obdarowaniem. Królowa Saby była w tradycji chrześcijańskiej prototypem trzech mędrców,
przybywających z darami do narodzonego
Jezusa, a On sam jest kimś więcej niż Salomon. Mądrość Salomona znalazła wyraz
również w budownictwie, a niewątpliwie
największym jego dziełem była świątynia
jerozolimska. Budowa trwała siedem lat.
Niezwykle przejmująca jest modlitwa Salomona przy poświęceniu świątyni, gdy
w postawie klęczącej z wyciągniętymi rękami wznosił błagania do Boga, prosząc Go
o obecność w świątyni, błogosławieństwo,
miłosierdzie i wysłuchanie próśb modlących się. I tym razem Bóg z hojnością odpowiedział i uświęcił to miejsce na wieki.
Myśląc o Salomonie, królu o wyjątkowej
mądrości, nie sposób nie wspomnieć o zakończeniu jego panowania, które Biblia
ocenia tak: Gdy Salomon się zestarzał,
jego sercem i życiem zawładnęły kobiety
i ich bogowie. Król odwrócił się od drogi
mądrości i wierności Bogu i zwrócił swe
serce ku obcym bóstwom, którym służył.
Konsekwencją będzie rozpad państwa.

R. VII: 2020, nr 34 (357)
Wakacyjny cykl tekstów przypominających
postacie biblijne kończymy na królu Salomonie, synu Dawida i Betszeby. Sprawował on rządy nad Izraelem ok. 970–930 r.
przed Chr., które zostały opisane w Pierwszej Księdze Królewskiej (rozdz. 1–11) oraz
w Księgach Kronik. Salomon jest zaliczany
do najmądrzejszych władców starożytnego
Izraela. Przypisuje się mu wiele psalmów
i pieśni. Tradycja uważa go za autora Księgi
Przysłów, Koheleta i Pieśni nad Pieśniami.
„Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek
nadzwyczajny […]. Górował on mądrością
nad wszystkimi ludźmi […]. A imię jego
stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem

P.P. Rubens, Sąd Salomona , ok. 1617 r.

23 sierpnia 2020 r.

trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć. […] Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów
ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości” (1 Krl 5,9-14). Salomonowi przypisuje się ogromne zasługi w pokojowych
rządach, które doprowadziły do pomyślności Izraela. Z nim wiąże się stworzenie
centralnie zarządzanego państwa z administracją i nowoczesną armią, rozbudowanie wielu miast, a także wzniesienie
w Jerozolimie pełnej przepychu świątyni
i licznych pałaców. Mądrość Salomona
nie była jednak jego zasługą, ale darem
Pana. Wprawdzie dobrze znana, ale ciągle fascynująca jest prośba
Salomona na progu jego rządów. Po złożeniu tysiąca ofiar
całopalnych w Gibeonie (ta
ogromna liczba ofiar świadczy
o jego wielkim oddaniu Panu)
miał wizję. W czasie snu Bóg
rzekł do niego: „Proś o to, co
ci mam dać”. Salomon poprosił o serce pełne rozsądku do
sądzenia ludu i rozróżniania
dobra od zła. Hojność Boga
przerosła oczekiwania Salomona. Otrzymał nie tylko mądrość, ale również bogactwo,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
23 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za wspólnie przeżyte w miłości 25 lat z prośbą o błogosławieństwo i łaski Boże dla Violetty i Tomasza na dalsze życie w szczęściu i zdrowiu oraz o opiekę Bożą dla dzieci
		– chrzest: Marta Bzdyra
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela
oraz †† z pokrewieństwa
24 sierpnia – poniedziałek — święto św. Bartłomieja, apostoła
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki i Ireneusza
z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
25 sierpnia – wtorek
19.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, a zwłaszcza dar kapłaństwa i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w mojej intencji
26 sierpnia – środa — UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
7.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek,
† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę Klarę,
†† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
27 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Moniki
19.00 – za † Jadwigę Antys w 3. rocznicę śmierci, † teścia Ryszarda, †† rodziców Norberta i Marię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
28 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
29 sierpnia – sobota — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
13.30 – ślub: Ewa Chruścicka i Przemysław Wantuch

19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Magdaleny i Dominika
z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla Sary i łaski
Boże dla całej rodziny

30 sierpnia – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewiczów, † brata Aleksandra w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Wojciecha z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej
rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Sabiny z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny [ofiarowana
od rodziców]

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Biskup Opolski przypomina, że trwająca epidemia i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmuszają nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń
i reżimów, w tym zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii w kościele oraz
zachowania odpowiedniego porządku przy przystępowaniu do Komunii św. – najpierw wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do
ust. Biskup przynagla też do wytrwałej modlitwy o ustanie epidemii.
▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają w dniach od 27 do 30 sierpnia na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów. Program obchodów
zamieszczono w gablotce parafialnej i na stronie internetowej.
▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office
Ecologic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki
na realizację swoich zadań statutowych. W piątek 28 sierpnia o godz. 11.30 zostanie przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.
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

