▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (bierzmowanie dla nich zostało przeniesione na wiosnę przyszłego roku).
▪ W przyszłą niedzielę zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”. Tym razem katechezę poprowadzi odbywający praktykę duszpasterską
w naszej parafii diakon Damian Wieczorek. Temat: Benedyktyni i Karol Wielki. Płonące pochodnie w czasach mroku.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na zakup koniecznego wyposażenia remontowanego domu dziennego pobytu dla seniorów. W przyszłą niedzielę kolekta będzie
przeznaczona na utrzymanie naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Ogłoszenie społeczne _____________________________________________________
▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają w sobotę 18 września „Festyn rodzinny na Starym Osiedlu” na placu biesiadnym
„Gołębnik”. Rozpocznie go charytatywny bieg po kiełbasę (otwarcie biura zawodów o godz. 12.30). W programie festynu od godz. 16.00 m.in.: pokazy Straży Pożarnej
OSP Jasiona, rodzinne podchody z mapą (Azymek), wystawa twórczości amatorskiej, występ dzieci i młodzieży
ze szkoły muzycznej w Leśnicy oraz z naszej szkoły i przedszkola, pokaz iluzjonisty, gry, biesiada z DJ. W trakcie biegu
i festynu pomagamy Kubie i Julce ze Starego Osiedla.

Beatyfikacja kard. S. Wyszyńskiego i M. Elżbiety Czackiej – ciąg dalszy __________
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie
mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie
rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie
chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,
aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym,

co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś
winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą,
sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej
pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz
z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

R. VIII: 2021, nr 37 (412)
Dzisiejsza niedziela w Kościele w Polsce jest przeżywana pod znakiem
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Żyją tym wydarzeniem nie tylko wszystkie katolickie
media, ale przecież doniosłość tej
chwili udziela się większości z nas.
Biogramy nowych błogosławionych
są nam dość dobrze znane, zresztą
liczne i bardzo solidne opracowania pozwalają dobrze zgłębić ich sylwetki w wielu wymiarach. Zwłaszcza dotyczy to Prymasa Tysiąclecia.
Do nich z pewnością należy także
monumentalne dzieło Pro memoria – są to spisywane przez Kardynała niemal codziennie notatki. „Ze
stronic tych przemawia sam Prymas Tysiąclecia, każdym zdaniem
dając świadectwo tego, jak rozumiał swoją odpowiedzialność za Kościół i Naród” – tak w przedmowie
do dzieła napisał bp prof. Jan Kopiec,
przewodniczący Rady Programowej
tego wydawnictwa. Myślę, że warto
w tym miejscu pozostać choćby tylko
z dwoma myślami. Pierwszą z nich
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jest wielokrotnie w ostatnich tygodniach przypominana swoista opinia św. Jana Pawła II, którą
wypowiedział w czerwcu 1981 r.: „(…) taki Prymas zdarza się raz na tysiąc lat”. A druga myśl,
jest związana z listem pasterskim na Wielki Post
z 1967 r., w którym Prymas Polski Stefan kard.
Wyszyński ogłosił program Społecznej Krucjaty
Miłości. Pisał wtedy, że „Czas to miłość!(…) Całe
nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym
programem. Jego ABC Społecznej Krucjaty Miłości brzmi następująco:
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim
żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka,
twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć
coś dobrego.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
12 września – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla mamy Marii z okazji
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† trzy siostry,
†† dwóch braci oraz †† dziadków z obu stron
		– modlitwa za roczne dziecko: Alicja Roter
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Henryka Gola, †† teściów Elfrydę i Antoniego, † matkę Józefę Nawój oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

13 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
18.45 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)
14 sierpnia – wtorek — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18.00 – za † Waleskę Kuder, † jej męża Pawła oraz †† z rodzin Kuder i Skóra
15 września – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
7.00 – za † córkę Małgorzatę, † syna Mirosława, †† rodziców, †† dziadków
z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
16 września – czwartek — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
18.00 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich oraz Rozalię i Pawła
Adamczyk, †† braci Jerzego, Walentego i Alfreda oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie z okazji urodzin oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny, a także o radość życia wiecznego dla
zmarłych z tej rodziny [ks. Marek]
17 września – piątek
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca
Waltera Truch i † jego wnuka Dawida, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 września – sobota — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
18.00 – za † męża i ojca Eugeniusza Szajkowskiego w 7. rocznicę śmierci
oraz †† teściów Jana i Annę
19 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Laura Zajączkowska
		– chrzest: Jakub Jankowski
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel,
†† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczinski

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Ojcowie Franciszkanie z Prudnika-Lasu serdecznie zapraszają do udziału w uroczystościach związanych z beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz dziękczynieniem za dar wyniesienia go na ołtarze. Dzisiaj jeszcze
o godz. 18.00 odbędzie się koncert muzyczny w grocie (wystąpi m.in. Stanisław
Sojka), zaś w przyszłą niedzielę (19 września), w dzień diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację, o godz. 11.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem
bp. Andrzeja Czai, a o godz. 20.00 – spektakl o bł. Stefanie Wyszyńskim w wykonaniu Teatru A z Gliwic.
▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej swoje spotkanie będą miały Dzieci
Maryi. Poprowadzi je s. Anna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, która zamieniła w domu zakonnym w Zdzieszowicach s. M. Bertinę.
▪ Również w poniedziałek bardzo serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na
nabożeństwo fatimskie (rozważanie, różaniec i procesja ze świecami).
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi – zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chciałyby tworzyć scholę podczas Mszy św. szkolnych.
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

