▪ W poniedziałek (21 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Po Mszy św. (ok. 18.45) spotkanie Dzieci Maryi z nową opiekunką, s.M. Bertiną,
służebniczką ze Zdzieszowic.
▪ Za tydzień będziemy przeżywać po raz drugi w tym roku uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – wtorek, godz. 16.00 i piątek, godz. 16.00;
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00;
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne.
▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Barszczewska ze Zdzieszowic i Piotr Zdunek
z Opola — zapowiedź I; Magdalena Stroka ze Zdzieszowic i Jakub Materac z Wielunia — zapowiedź I.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych

Przewodnik duchowy – ciąg dalszy ___________________________________________
Są to mozaiki autorstwa słoweńskiego jezuity, Marka Ivana Rupnika, przedstawiające sceny z życia św. Franciszka i ojca Pio
oraz wydarzenia z Ewangelii. Jako ilustracje
wybrałem dwie z nich, bo myślę, że sprzyjają refleksji zarówno o kondycji ludzi stanowiących dzisiejszy Kościół, jak też ujawniają to, co może ochronić przed frustracją,
zniechęceniem czy porzuceniem relacji
z Chrystusem. Pierwsza mozaika przywołuje gorzkie doświadczenie św. Franciszka,
który bardzo starannie przygotował się do
głoszenia Ewangelii w Rzymie, a stwierdził,
że nie znajduje nikogo, kto by go chciał
słuchać. Opuszczając Rzym, natknął się
na stado ptaków i z zaskoczeniem odkrył,
że one go słuchają. Warto w tym miejscu
przypomnieć sobie słowa św. Pawła skierowane do Tymoteusza: „Zaklinam cię wobec

Boga i Chrystusa Jezusa […] głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, […] Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą
znosili, ale według własnych pożądań będą
sobie mnożyli nauczycieli”.
Druga mozaika przedstawia św. Ojca Pio
pozostającego pod interdyktem, zabraniającym mu odprawianie Mszy św. z ludem. To niezrozumienie i w konsekwencji
cierpienie, które pochodziło nie spoza Kościoła, lecz z wnętrza wspólnoty, od bliskich
osób prowadziło jednak naszego Świętego
do jeszcze większej zażyłości z Jezusem, by
dostosować się we wszystkim także i do tej
postaci miłości Boga. Warto i tu przypomnieć sobie słowa Chrystusa: „Będą was
wydawać sądom i w swych synagogach
będą was biczować. […] Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana”.

R. VII: 2020, nr 38 (361)
Wielu z nas miało szczęście odwiedzić San
Giovanni Rotondo – miejsce, które przez
ponad 50 lat było „domem” naszego Patrona, św. Ojca Pio. Dziś znajdują się tam
stojące obok siebie trzy kościoły (dwa
z nich są złączone). Jeden, tzw. antyczny,
ze słynącym łaskami wizerunkiem Matki
Bożej i chórem zakonnym, gdzie przed cyprysowym krzyżem ojciec Pio codziennie
się modlił, a w 1918 r. otrzymał stygmaty.
Gdy ten klasztorny kościółek nie mieścił
wiernych przyjeżdżających z różnych stron
świata po duchową pomoc do ojca Pio,
pod koniec lat 50. powstała dobudowana
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duża, ozdobiona marmurami bazylika, poświęcona również Matce Bożej Łaskawej.
Gdy i ta świątynia okazała się za mała dla
pielgrzymów, pod koniec XX w. rozpoczęto
prace nad trzecim, dwukondygnacyjnym
kościołem, dedykowanym św. Ojcu Pio (poświęcony w 2004 r.). Niezwykłe jest wejście do dolnego kościoła, gdzie znajduje
się krypta z grobem św. Pio, umieszczona
w głównym filarze świątyni (filarem jest
Chrystus, a o. Pio w Nim). Pielgrzym, stojąc na początku rampy prowadzącej w dół,
znajduje się na skraju przestrzeni pełnej
znaków, które domagają się odczytania.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
20 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNY
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Henryka z okazji
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Szczepana
z okazji 45. rocznicy ślubu, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za
†† rodziców Kazimierza i Kornelię oraz Michała i Marię
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † córkę Małgorzatę, † syna Mirosława, †† rodziców, †† dziadków
oraz †† z pokrewieństwa
21 września – poniedziałek — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
18.00 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego, † matkę
Józefę Nawój oraz †† z pokrewieństwa obu stron
22 września – wtorek
18.00 – za †† rodziców Jana i Jadwigę John, † siostrę Annę, † jej męża Henryka, †† braci Henryka i Gerharda John, † bratową, † bratanka Zygfryda, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
23 września – środa — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
7.00 – za † Waleskę Kuder, † jej męża Pawła oraz †† z pokrewieństwa
24 września – czwartek
18.00 – za † ojca Rudolfa Gawron w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców,
†† braci, † córkę Karinę oraz †† z rodziny
25 września – piątek
18.00 – za †† rodziców Jana i Emmę Schampera, † siostry Felicję i Annę,
† brata Heinricha i † bratową Elżbietę, †† szwagrów Richarda i Jana,
† ciocię Agnieszkę, † męża Helmuta Rudoll oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

26 września – sobota
13.00 – ślub: Karolina Kaszuba i Mateusz Wiśniewski
15.00 – chrzest: Jagoda Ewa Madzia
18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz oraz Klarę i Adolfa Zermann,
†† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa, † bratową Krystynę, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
27 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz o wiekuiste szczęście dla † męża Gerharda Lebok
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
		– za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś, †† ich trzech synów oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Wiesławę, † brata Edwarda, †† rodziców oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję sumiście,
ks. dr. Joachimowi Kobieni, za obecność i głoszone słowo Boże. Bardzo sobie cenię obecność ks. Prałata Antoniego, za którą w imieniu nas wszystkich wyrażam
serdeczną wdzięczność. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom: muzycznej, liturgicznej, dekoracyjnej i porządkowej (zwłaszcza za prace w minioną środę). Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto
życzę obfitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że tradycyjna nazwa naszej dzisiejszej uroczystości „odpust
parafialny” przypomina o istocie tego święta, a mianowicie o możliwości uzyskania
odpustu. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonanie dzieła obdarzonego
odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
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

