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Koronka do Miłosierdzia Bożego
Parafialny Zespół Caritas
adoracja w ciszy
adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie – o godz. 18.00 rozpocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatimski,
a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z racji obchodzonego dzisiaj Dnia Papieskiego; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

„Totus Tuus” – ciąg dalszy ___________________________________________________
przekonany, że Maryja prowadzi nas do
Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas
do swojej Matki. Był taki moment, kiedy
nawet poniekąd zakwestionowałem swoją
pobożność maryjną uważając, że posiada
ona w sposób przesadny pierwszeństwo
przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika
Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł:
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny. W książeczce
tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź
na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża
do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale
pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”. Św. Jan Paweł ogłosił
jako papież wiele ważnych dzieł mariologicznych, by wspomnieć chociażby Encyklikę Redemptoris Mater z 1987 r., czy List
Apostolski Rosarium Virginis Mariae o różańcu świętym z 2002 r. Ale z okazji 160.
rocznicy opublikowania Traktatu… Papież skierował do członków zgromadzeń
zakonnych założonych przez św. Ludwika
Marii Grignion de Montforta specjalny list,

w którym dzieli się owocami medytacji nad
niektórymi fragmentami Traktatu…, odczytywanymi i interpretowanymi w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II. Oto fragment tego listu: „Kult Najświętszej Maryi
Panny jest szczególnie skutecznym środkiem do tego, «abyśmy mogli Chrystusa
tym doskonalej znaleźć, tym czulej ukochać i tym wierniej Mu służyć». […] Całkowite odniesienie Maryi do Jezusa, a w Nim
do Trójcy Świętej, można dostrzec przede
wszystkim w następującej uwadze: «Ilekroć
wreszcie myślisz o Maryi, Maryja za ciebie
myśli o Bogu; ilekroć wielbisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi i czci Boga. W Maryi
wszystko odnosi się do Boga, jest Ona odbiciem Boga, które istnieje tylko w związku
z Bogiem, echem Bożym, mówiącym głosem Boga i powtarzającym Jego słowa.
Jeśli powiesz ‚Maryja’, Ona powie ‚Bóg’.
Gdy św. Elżbieta wygłosiła pochwałę Maryi, zwąc Ją błogosławioną, Maryja, wierne
echo Boga, zaintonowała: ‚Wielbi dusza
moja Pana’. Maryja czyni nadal każdego
dnia to, co uczyniła wtedy. Gdy Ją chwalisz, miłujesz, czcisz lub coś Jej ofiarujesz,
wówczas chwalisz, miłujesz i czcisz Boga»”.

R. VII: 2020, nr 41 (364)
Przeżywany dzisiaj XX Dzień Papieski został związany z hasłem: Totus Tuus („Cały Twój”). Wydawać by się mogło, że hasło to jest nam dobrze
znane – przecież wielokrotnie widzieliśmy herb
św. Jana Pawła II i słuchaliśmy rozważań na ten
temat. Jednak warto sięgnąć do głębi tych słów
kolejny raz i dostrzec ich wagę nie tylko w życiu Papieża, ale i w swojej duchowości. Zawołanie Totus Tuus wybrał ks. Karol Wojtyła jako
swoje biskupie hasło, gdy jako zaledwie 38-letni
kapłan został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort pt.: Traktat
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny. Historia tego mistycznego dzieła
jest zastanawiająca. Napisane w 1712 r. przez
ponad wiek było zapomniane. W 1842 r. traktat
odkryto przypadkiem w starym kufrze w domu
zakonnym w Saint Laurent-sur-Sevre i przesłano
go do Rzymu, gdzie właśnie toczył się proces
beatyfikacyjny autora. Św. Ludwik pisał w nim
m.in.: „Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej
głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości,
Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości.
Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi
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Panny”. I dalej: „Oto jestem cały Twój
i wszystko co moje, Twoim jest, o Jezu
mój najmilszy, przez Maryję, Twą Najświętszą Matkę”. Niezwykle ciekawe
są wspomnienia św. Jana Pawła, które
zawarł w książce Dar i Tajemnica
(1996 r.). Pisząc tam o kapłaństwie zatrzymał się na wątku maryjnym swojego powołania. Opowiadał o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej
wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia,
ale i o dylematach ze swych młodzieńczych lat: „O ile dawniej byłem

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
11 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † ojca Antoniego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Matyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
10.30 – za † męża Wincentego Poradę, † jego matkę Emmę, †† rodziców
Gertrudę i Gerharda Urbanek, †† z pokrewieństwa z obu stron
		– chrzest: Antoni Oremek
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
12 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Jana Plutę w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców
†† teściów i †† rodzeństwo
13 października – wtorek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
8.00 – za † Gizelę Białas [od Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca]
		– adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
18.30 – różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 października – środa
7.00 – za †† Leokadię i Augustyna Gołąbek oraz †† z rodzin Gołąbek i Malik
17.30 – nabożeństwo różańcowe [w intencji nauczycieli i pracowników oświaty]
15 października – czwartek — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† teściów, †† rodziców oraz
†† z rodzin Kwoczała, Gabor i dusze w czyśćcu cierpiące
16 października – piątek — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda]
18.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 30. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda i Henryka,
† siostrę Edytę, † szwagra Adolfa, † męża Wincentego Kucharczyka
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 października – sobota — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
14.00 – ślub: Magdalena Stroka i Jakub Materac
16.00 – chrzest: Emilia Litwiniuk
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rozalii i opiekę Bożą
w rodzinie oraz za † męża Jana Skrzypiec i †† z rodziny
18 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Anny i Marceliny z okazji ich urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Alojzego, † ojca Leonharda oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. Okazja do spowiedzi św. będzie codziennie pół godziny przed różańcem.
▪ We wtorek (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św.
W tym dniu zapraszam również na wieczorne nabożeństwo fatimskie.
Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed
Najświętszym Sakramentem (oczywiście, według swoich możliwości):
– 18.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 19.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 11.00 – adoracja w ciszy
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
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

