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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Szanowni kierowcy i podróżujący!
W dniach 20–27 lipca 2014 roku obchodzony jest w Polsce 15. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy
Chrystusa na krańce świata”. Tydzień ten
ma dwa oblicza. Pierwszym z nich jest
nasza wspólna troska o sprawę poprawy
bezpieczeństwa na drodze. Jest to zagadnienie ważne społecznie. Codziennie docierają do nas informacje o wypadkach
i tragediach na naszych drogach. Uczestniczą w nich konkretni ludzie, którzy z tego
powodu doznają wielu cierpień. Główną
ich przyczyną jest tzw. czynnik ludzki. Jest
nim często błąd, brak elementarnego szacunku dla zasad drogowych, nietrzeźwość,
a nawet zła wola niektórych kierowców
i użytkowników drogi, powodujących drogowe tragedie. Dlatego też w Tygodniu św.
Krzysztofa, jak co roku, prosząc o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na nasze podróże, módlmy się
też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do
każdego użytkownika drogi.
Drugim obliczem Tygodnia św. Krzysztofa jest troska o potrzeby misjonarzy
i misjonarek i wyposażenie ich w odpowiednie pojazdy: samochody, motocykle, rowery i motorowery, łodzie z silnikiem i barki rzeczne czy pojazdy śnieżne
na Arktyce. Imię Krzysztof w języku grec-

kim „Christophoros” oznacza „Niosącego Chrystusa”. To imię można odnieść
do każdego misjonarza i misjonarki podejmującego zadanie głoszenia Ewangelii
na krańcach świata wśród ludzi nie znających jeszcze Chrystusa. Gdyby nie pojazdy, zdobywane poprzez akcje organizowane przez MIVA Polska, wielu nie
miałoby szansy usłyszeć Słowa Ewangelii czy mieć możliwość uczestniczenia we
Mszy św. Wielu nie otrzymałoby żadnej
pomocy medycznej. Wielu pozostałoby
głodnych, gdyż nie byłoby możliwości dostarczenia im żywności. W tym miejscu
w imieniu polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za
ubiegłoroczną pomoc przekazaną w ramach „Akcji św. Krzysztofa – 1 grosz za
1 kilometr na środki transportu dla misjonarzy”. Owoc tej pomocy to: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i skuterów,
20 rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak
i w tym roku, proszę o udział w tej pięknej
akcji organizowanej przez MIVA Polska.
Niech każda wspólnota parafialna włączy
się w to dzieło pomocy misjonarzom i zorganizuje odpowiednia zbiórkę z tej okazji!
Życzę wszystkim szczęśliwych podróży
pod opieką św. Krzysztofa i zachęcam do
pomocy misjonarzom i misjonarkom.
Bp Jerzy Mazur
Warszawa – Ełk, 4 czerwca 2014 r.
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Kalendarz liturgiczny dla naszej diecezji przywołuje corocznie w wakacyjne tygodnie właściwie wszystkich ogólnodiecezjalnych patronów.
Dziś jest dzień bł. Czesława, w najbliższą sobotę
będziemy czcili św. Annę, 17 sierpnia na swoje
święto patronalne zaprosi św. Jacek – patron całej Metropolii Górnośląskiej, a 1 września wspomnimy bł. Bronisławę. Warto poświęcić tym naszym niebiańskim orędownikom nieco uwagi
i pamięci modlitewnej, by nie tylko prosić ich
o wstawiennictwo u Boga, ale także ciągle ożywiać duchową więź, która może owocować jeszcze lepszym czerpaniem z ich spełnionego życia.
Dzisiaj nasze myśli skupią się wokół bł. Czesława.
Jest to postać dość tajemnicza, gdyż z czasów
jemu współczesnych nie pozostało o nim wiele
śladów. Późniejsi biografowie piszą, że urodził
się około 1180 r. w Kamieniu Opolskim i pochodził z rodu Odrowążów. Należał obok św. Jacka
i Hermana Niemca do księży z otoczenia biskupa
krakowskiego, Iwona Odrowąża. Jako kapłan
diecezjalny wstąpił do dominikanów – habit
otrzymał z rąk samego św. Dominika. W 1222 r.
wraz z innymi dominikanami, powrócił przez Austrię, Morawy i Czechy do Krakowa. Tradycja
dominikańska przypisuje Czesławowi założenie
klasztoru w Pradze. Kilka lat później udał się do
Wrocławia, gdzie przy kościele św. Wojciecha założył klasztor, oddając się pracy kaznodziejskiej
i duszpasterskiej. Jan Długosz przytacza barwną
legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował

20 lipca 2014 r.
Wrocław od całkowitego zniszczenia w 1241 r. przez Tatarów. Zstępujący z nieba słup ognia, który miał się
wtedy pojawić nad jego głową, tak
miał przerazić najeźdźców, że odstąpili od murów miasta (stąd ognista
kula należy do atrybutów Czesława).
Czesław zmarł w opinii świętości
15 lipca 1242 r., a jego kult zatwierdził papież w 1713 r. Z istniejących
źródeł wyłania się obraz Czesława
jako osoby bardzo dynamicznej,
która ciągle fascynuje gorliwością
w rozpowszechnianiu dzieła Bożego.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
12.00 – 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
21 lipca – poniedziałek
19.00 – za † męża Ryszarda Filusz w rocznicę śmierci oraz za †† z pokrewieństwa Filusz i Rzepka
22 lipca – wtorek — wspomnienie św. Marii Magdaleny
19.00 – za †† Franciszka, Jadwigę i Urszulę Jarzyna
23 lipca – środa — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
7.00 – za † matkę Elżbietę, † ojca Wilhelma, †† rodzeństwo oraz za †† z pokrewieństwa
24 lipca – czwartek — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy i Grzegorza
z okazji 10. rocznicy ślubu i 30. rocznicy urodzin Grzegorza oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
25 lipca – piątek — święto św. Jakuba, Apostoła
19.00 – za † męża Reinholda Pakosz, †† rodziców, †† teściów, †† trzech
braci oraz †† dziadków
26 lipca – sobota — uroczystość ŚW. ANNY, MATKI Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner oraz † ojca Wincentego
Vogel

27 lipca – Niedziela XVII Zwykła
8.00 – za † Erfriedę Bienia oraz za †† z rodziny Wrożyna i Bienia
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji
urodzin
18.30 – nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii i Rufina z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek 21 lipca o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy
Ojca Pio.
▪▪ Od poniedziałku można już zamawiać intencje Mszy św. na 2015 r. Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki
i piątki od 9.00 do 10.00.
▪▪ W dniach 21–26 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się Święto Młodzieży.
▪▪ W piątek (25 lipca) obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. W tym dniu czcimy
też św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Z racji tego wspomnienia
serdecznie zapraszam w niedzielę 27 lipca o godz. 18.30 na nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów.
▪▪ W sobotę przypada uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Na
Górze świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpustowe. Jako młoda parafia
chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic na niedzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej procesji ok.
godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne:
Emilia Raca ze Zdzieszowic i Marcin Kołodziej ze Zdzieszowic — zapowiedź III;
Aneta Baron ze Zdzieszowic i Damian Ciecior ze Zdzieszowic — zapowiedź III;
Justyna Danielska ze Zdzieszowic i Krzysztof Siedlecki ze Zdzieszowic — zapowiedź II;
Anna Chruścicka ze Zdzieszowic i Kajetan Dutkiewicz z Pyskowic — zapowiedź II.
Iwona Winiarska z Czarnowąs i Adam Sukienik ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Barbarę Buchajczyk, lat 57, z ul. Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Jej dać
Panie...

