▪ W czwartek o godz. 18.45 w naszym kościele odbędzie się spotkanie młodzieży,
która miała przyjąć w kwietniu tego roku sakrament bierzmowania. Nowy termin
udzielania tego sakramentu w naszym dekanacie wyznaczono na 17 września.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu
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 różańcowe dla praktykujących nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
▪ W najbliższą sobotę (zgodnie z nowym dekretem Biskupa Opolskiego) odbędą
się pierwszosobotnie odwiedziny chorych. Bardzo proszę, aby potwierdzić wolę
przyjęcia sakramentów św. – wystarczy zgłoszenie telefoniczne (77 483 40 93).
▪ W przyszłą niedzielę (6 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego (w salce św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Dar swobodnego rozwoju – ciąg dalszy _______________________________________
tego dochodziła troska o nowe powołania kapłańskie przez utworzenie własnego
seminarium duchownego, wydawnictwa
diecezjalnego, by drukować modlitewniki,
katechizmy i różne pomoce dla rozbudzania życia parafialnego. Warto w tym miejscu przywołać choćby tylko krótki fragment pierwszego listu ks. Kominka do
wiernych z 14 września 1945 r.: „będziemy
usiłowali … Parafiom przywrócić dawny
porządek i życie. Wykładać wszędzie
słowo Boże i zasady nauki chrześcijańskiej,
przy czym u nas należy szczególną zwrócić
uwagę na młodzież i dziatwę, która, wyrywana z domu rodzinnego, najbardziej
narażona na truciznę nauk fałszywych,
przed którymi Ojciec św. szczególnie przestrzega. Częste i godne przyjmowanie

Sakramentów św., z których czerpiemy
moc i cnotę, potrzebną do życia prawdziwie chrześcijańskiego. Do nowego rozkwitu doprowadzić szeregi stowarzyszeń
religijnych, z których wiele miało na tej
ziemi ongiś tak piękne tradycje, a które
w ostatnich latach, na skutek różnych zakazów z góry, częstokroć prowadziły żywot suchotniczy albo też zwiędły zupełnie…”. Dynamizm planów rozwoju, a także
nadziei może ciągle inspirować. I choć to
tylko wspomnienie sprzed 75 lat, to wydaje się ono ważne dla nas właśnie dzisiaj, gdy u progu nowego roku szkolnego
– mimo różnych obaw i ograniczeń związanych z trwającą epidemią – zwykle odświeżamy plany i zadania (także duchowe),
by nie zmarnować bogatego dziedzictwa.

R. VII: 2020, nr 35 (358)
Od kilku pokoleń w miesiącu sierpniu
wspominamy ważne wydarzenie w dziejach Kościoła i życia religijnego na terenie
naszej diecezji, które związane jest z uroczystością Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia
1945 r. W największym skrócie doniosłość
tego dnia zawiera się w pamięci o decyzji
kard. Augusta Hlonda, ustanawiającego
znowelizowaną organizację diecezjalną na
naszych ziemiach po zakończeniu II wojny
światowej. Uwzględniając daleko idące
zmiany w strukturze granic naszego kraju,
przerażony niezliczonymi tragediami, jakie
były udziałem tylu milionów mieszkańców,
stojący na czele Kościoła w Polsce Prymas
podjął niełatwą decyzję regulującą zakres
posłannictwa, zleconego przez Chrystusa.
Mając przed oczyma zniszczenia, przemieszczenia – a właściwie wysiedlenia dotychczasowych rzesz mieszkańców – oraz
napływu ludności polskiej ze wschodnich

30 sierpnia 2020 r.

kresów, świadomy nieodwracalności następujących po sobie dalszych wydarzeń
politycznych i ideologicznych, powołał na
tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych
nowe okręgi diecezjalne i ustanowił nowych rządców w randze administratorów apostolskich. Na mocy tych decyzji
Opole stało się stolicą nowej jednostki,
na czele której stanął pochodzący z diecezji katowickiej ks. Bolesław Kominek, późniejszy kardynał we Wrocławiu. Decyzja
ta miała włączyć Kościół w odważną posługę dla wiernych, by nie zatracili życia
Bożego w sobie. Ten moment stał się zaczątkiem ogromnej pracy, związanej najpierw z odbudową kościołów, plebanii,
domów zakonnych, następnie z ustanawianiem duszpasterzy, obsadzaniem parafii, podejmowaniem katechizacji, posługi w szpitalach i domach opieki, nie
zaniedbując pomocy charytatywnej. Do

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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]
31 sierpnia – poniedziałek
18.00 – za zmarłych w miesiącu sierpniu: śp. Marię Raszowską (pogrzeb 3.08.)
oraz śp. Teresę Kuc (pogrzeb 24.08.)
1 września – wtorek — wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
16.30 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha
Świętego i zdrowie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
18.00 – za † Annę Mandalka oraz † jej męża Wilhelma [ofiarowana od
wnuczki]
2 września – środa
7.00 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława oraz †† z pokrewieństwa
3 września – czwartek — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Sabiny i Marcina oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
4 września – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† ich synów Jana i Joachima
oraz †† z pokrewieństwa

5 września – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Dawida z okazji 18. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
13.00 – chrzest: Emilia Świątek
18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, † brata
Henryka oraz †† z pokrewieństwa
6 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Huberta Szulc, †† rodziców, †† teściów 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
Marii i Krzysztofa z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla
całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Agnieszkę, † męża Bernarda, † Alojzego i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Biskup Opolski wydał nowy dekret (obowiązujący od 29 sierpnia) przypominający
i aktualizujący niektóre kwestie liturgiczne i duszpasterskie w związku z trwającym
stanem epidemii i związanymi z nim wyzwaniami. Jego treść jest dostępna na diecezjalnej i parafialnej stronie internetowej oraz w gablotce.
▪ Od jutra, tj. od poniedziałku (31 sierpnia) Msze św. wieczorne w naszym kościele
będą odprawiane o godz. 18.00.
▪ We wtorek o godz. 16.30 serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne (nie
tylko dzieciom z pierwszych klas).
▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (2 września) o godz. 16.00 na spotkanie z nowym ks. wikariuszem Grzegorzem Świecarzem SAC, które odbędzie
się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
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

