Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą
modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.▪
Dziś towarzyszymy duchowo również naszym pieszym pielgrzymom do Ujazdu.
O godz. 18.30 zapraszam na Nieszpory.
▪▪ Przypomnienie! W dniach od 7 do 12 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna.
W sprawach pilnych (wezwania do chorych, pogrzeby) należy zgłaszać się do parafii św. Antoniego (tel. 77 484 42 37).
▪▪ Są jeszcze wolne miejsca na organizowaną przez Caritas pielgrzymkę do Wambierzyc. Wyjazd w środę 9 lipca o godz. 7.30 spod starej Biedronki.
▪▪ W czwartek 10 lipca po wieczornej Mszy św. w salce św. Mikołaja w parafii pw. św.
Antoniego odbędzie się spotkanie członków Klubu Inteligencji Katolickiej z księdzem proboszczem Antonim Komorem. Wcześniej, o godz. 18.00, odprawiona zostanie Msza św. w intencji członków Klubu Inteligencji Katolickiej.
▪▪ W niedzielę 13 lipca o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego
odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Dzień Modlitw Niewidomych; zaś w niedzielę 20 lipca Ojcowie Franciszkanie zapraszają na obchody
kalwaryjskie związane z uroczystością Matki Boskiej Szkaplerznej.
▪▪ W dniach 21–26 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczne Święto Młodzieży. Motto towarzyszące temu spotkaniu to słowa: „A Ty za kogo Mnie uważasz?”. Trwają zapisy chętnych do udziału w tych wyjątkowych franciszkańskich
rekolekcjach. Szczegółowy program spotkania znajduje się w internecie.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne:
Emilia Raca ze Zdzieszowic i Marcin Kołodziej ze Zdzieszowic — zapowiedź II;
Aneta Baron ze Zdzieszowic i Damian Ciecior ze Zdzieszowic — zapowiedź II;
Justyna Danielska ze Zdzieszowic i Krzysztof Siedlecki ze Zdzieszowic — zapowiedź I;
Anna Chruścicka ze Zdzieszowic i Kajetan Dutkiewicz z Pyskowic — zapowiedź I.

Nr 41/2014
Nie trzeba nikogo przekonywać, że dana
nam przez Opatrzność okazja do podjęcia
wakacyjnych podróży jest błogosławieństwem. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy,
gdy możemy „dotykać” miejsc niezwykłych, często tchnących charyzmatami
ludzi, o których mówimy „wielcy”. Zbliżające się święto św. Benedykta, opata,
patrona Europy, zaprasza nas do wspomnienia przynajmniej dwóch miejsc związanych z tym Patronem: Subiaco i Monte
Cassino. Urodzony w zamożnej rodzinie
szlacheckiej w Nursji w 480 r. Benedykt
jako młody chłopak został wysłany do
szkoły w Rzymie. W wieku około 20 lat postanowił uciec od zgiełku wielkiego miasta
i schronił się w surowej grocie w Subiaco.
To piękne miejsce z jakby wrośniętym
w skałę opactwem wydaje się ciągle doskonałym natchnieniem dla myśli porząd-

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Gerdę Cichon, lat 76,
ostatnio mieszkała w Niemczech oraz śp. Urszulę Popp, lat 83, ostatnio również
mieszkała w Niemczech. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie....
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice
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Klasztor na Monte Cassino

6/13 lipca 2014 r.
kujących życie. Wspomina się tu m.in. też
pobyt kard. Josepha Ratzingera na dzień
przed śmiercią Jana Pawła II. Później przybrane przez niego imię było chyba odbiciem duchowej bliskości z twórcą reguły,
którą w najbardziej zwięzłej i popularnej
formie oddaje zawołanie: „módl się i pracuj”. W Subiaco z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie (tak przeobraził się Benedykt z pustelnika w ascetę
zamieszkującego pustynię wraz z innymi).
Benedykt opuścił jednak Subiaco i zabierając ze sobą najgorliwszych i najbardziej
oddanych uczniów, przeniósł się z nimi na
Monte Cassino – wzgórze górujące nad
drogą łączącą Rzym z Neapolem – do ruin
dawnej fortecy rzymskiej. Benedykt rozpoczął tam budowę nowego klasztoru,
który stał się duchowym centrum życia
zakonnego na Zachodzie.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
6 lipca – Niedziela XIV Zwykła
8.00 – za † Martę Szulwic, † męża, †† rodziców, †† rodzeństwo, † Henryka
Wancke i †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† Elżbietę i Antoniego Cygan, †† Barbarę i Jana Pollak
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† Martę, Jana i syna Norberta Biela oraz †† z pokrewieństwa z
obu stron
7 lipca – poniedziałek
19.00 – za † Matyldę Skóra w 9. rocznicę śmierci, † jej męża i †† dzieci
8 lipca – wtorek — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
19.00 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edwarda z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
9 lipca – środa
7.00 – za † dziadka Stanisława Palucha
10 lipca – czwartek
19.00 – za †† rodziców Teklę i Pawła Kasperek, †† teściów Jadwigę i Józefa
Nowak, †† braci, †† Jana i Gerharda Kasperek
11 lipca – piątek — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
19.00 – za † Henryka Gudaniec w 1. rocznicę śmierci
12 lipca – sobota — wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
19.00 – za † Tadeusza Grad w 25. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
13 lipca – Niedziela XV Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków Róży Różańcowej pw. Królowej Różańca, a także za †† członków tej Róży
10.30 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Jana i Marię Dresler,
† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagrów i szwagierkę
11.30 – chrzest: Gaja Iwona Blautzik, Pola Grzyb
19.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Arkadiusza
ok. 19.50 – nabożeństwo fatimskie

14 lipca – poniedziałek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony i Jana z okazji
10. rocznicy ślubu i dla Marioli i Artura z ok 17. rocznicy ślubu oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
15 lipca – wtorek — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
19.00 –za † Otto Mende w 5. rocznicę śmierci
16 lipca – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Stroki z okazji
75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17 lipca – czwartek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny i Dariusza
Lange z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18 lipca – piątek
19.00 – za †† z rodzin Cichon i Linek
19 lipca – sobota
19.00 – za †† rodziców Bronisławę i Franciszka, †† dwóch braci, † męża
Franciszka i †† teściów oraz dusze czyśćcowe
20 lipca – Niedziela XVI Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Andrzeja z okazji 35. rocznicy ślubu (a także z okazji urodzin Marii) oraz o opiekę
Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Mari i Maksymiliana Heinrich, †† Rozalię i Pawła
Adamczyk, †† rodzeństwo z obu stron oraz za † bratową Gizelę
Heinrich
		– chrzest: Hanna Bukowińska
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gerarda z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

