Wnętrze kościoła i figura św. Anny w Pietrelcinie

bierzmowania. Od 1910 do 1916
roku przy ołtarzu tego kościoła odprawiał Msze Święte, a w konfesjonale przeżywał pierwsze doświadczenia jako spowiednik i kierownik
duchowy. Czy często wpatrywał
się w widoczne po prawej stronie niewielkie nisze z wykonanymi
w XVIII w. wizerunkami Matki Bożej Wniebowziętej i Ukoronowanej, św. Róży i św. Anny? Tego nie
wiemy, ale w tajemnicę świętych
obcowania wierzymy. Skromny kościółek pw. św. Anny w Pietrelcinie
zamyka jeszcze jedną „tajemnicę”
związaną z naszym Patronem. Otóż
w głównym ołtarzu znajdują się relikwie św. Piusa (Pio) papieża i męczennika z II w., które do Pietrelciny sprowadzono w 1801 r. Ten
kult sprawił, że młodemu nowicjuszowi Francesco Forgione podczas obłóczyn 22 stycznia 1903 r.
nadano zakonne imię Pio.
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Święta Anno, proś za nas...

Mieszkając „u stóp” Góry Świętej Anny, nie musimy się przekonywać do czci i przywiązania, jakie należą się Matce Matki naszego Pana. Któż
z nas nie nosi w sercu wspomnień i emocji z pielgrzymowania po trzywiekowej annogórskiej kalwarii? Wielu z nas dobrze też pamięta przeżywane w 1983 r. z Ojcem Świętym Nieszpory. Kult
św. Anny rozrastał się wraz ze czcią do Matki Bożej niemal od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Liczne, rozsiane po całym świecie kościoły
i sanktuaria pod jej wezwaniem są potwierdzeniem nie tylko skuteczności jej orędownictwa, ale
też niezwykle inspirujących duchowych wartości,
którymi ciągle ubogaca. Nie sposób w tym miejscu nie przywołać choćby fragmentu przemówienia papieża Jana Pawła II, które wygłosił z okazji 500-lecia Góry Świętej Anny (29 VI 1980 r.):
„Wpatrujcie się w tę figurę św. Anny, która trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego Matkę jest
symbolem i łączniczką pokoleń, jest patronką wy-

27 lipca 2014 r.
chowania i życia rodzinnego. I dlatego tak chętnie przychodzicie Wy,
starsi i sterani wiekiem, aby zawierzyć Jej owoce Waszych trudów
i znojnej pracy, wykonanej z myślą
o młodszym pokoleniu. Przychodzicie Wy, Małżonkowie i Rodzice,
aby oddać w Jej opiekę Wasze Rodziny i Wasze Dzieci. Przychodzicie
Wy, Mężczyźni i Młodzieńcy, aby
z całym zaufaniem wypowiedzieć
przed Nią swoje radości i zamierzenia, smutki i niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu znajdziecie
Góra Świętej Anny — fot. A. Nowak

nowe bodźce duchowe na zwycięskie pokonywanie trudności. Przychodzicie Wy, Młodzi, aby
powierzyć Jej swoje problemy, aby tu w cichej
modlitwie łatwiej odnaleźć drogę Waszego powołania. Przychodzicie wreszcie Wy, Samotni
i Chorzy, aby w Jej ręce złożyć Wasze obawy,
cierpienia i bóle”.
Dla naszej parafii kult św. Anny może być szczególnie ważny nie tylko dzięki sąsiedztwu z annogórskim sanktuarium, ale też dzięki duchowej łączności z naszym patronem. Bo przecież
w Pietrelcinie kościółek dedykowany właśnie
św. Annie miał wyjątkowe znaczenie dla Ojca
Pio. Tam (a nie w kościele parafialnym), wczesnym rankiem 26 maja 1887 r. był ochrzczony.
Tam w dzieciństwie, młodości i pierwszych latach kapłaństwa spędzał długie godziny na modlitwach i medytacjach. W tym kościele, w wieku
pięciu lat, miał wizję, podczas której zrodziło się
w nim pragnienie całkowitego poświęcenia się
Bogu. Ukazał mu się wówczas Jezus, który na
znak swego upodobania położył rękę na jego głowie. W tej świątyni w wieku dziesięciu lat przeżył
Pierwszą Komunię Świętą oraz przyjął sakrament

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
28 lipca – poniedziałek
19.00 – za †† Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa
29 lipca – wtorek — wspomnienie św. Marty
19.00 – za † Łucję Polok, † jej męża Pawła, †† z rodziny Kaletka, Pacharzyna
oraz †† z pokrewieństwa
30 lipca – środa
7.00 – za †† rodziców Klarę, Martę i Ferdynanda Pieszkała, †† z pokrewieństwa Bienia, Pola oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii
31 lipca – czwartek — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marleny
Dubowskiej
1 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 – za † Marię Jendrusch
2 sierpnia – sobota
8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kucharczyk
19.00 – za †† Marię i Joachima Kura i †† z pokrewieństwa

3 sierpnia – Niedziela XVIII Zwykła
8.00 – za † Antoniego Grabisch, †† rodziców Slanina oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Michała Łaba w 20. rocznicę śmierci, † jego żonę Janinę, † Władysława oraz †† z pokrewieństwa
		– chrzest: Jan Jakub Lange
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † matkę Paulinę Lebok w rocznicę śmierci, † ojca Ryszarda,
† męża Antoniego Kopiec, †† 3 siostry, † brata Fryderyka oraz †† teściów Marię i Pawła Kopiec

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 18.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów.
Będziemy się modlili nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe docieranie do celów podróży, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów.
▪▪ W sobotę 2 sierpnia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi
warunkami odpust zupełny, zwany „odpustem Porcjunkuli”, który jest związany
z postacią św. Franciszka z Asyżu.
▪▪ Również w sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W niedzielę na Górze świętej Anny uroczystość Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli oraz pielgrzymka głuchoniemych i motocyklistów.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne:
Justyna Danielska ze Zdzieszowic i Krzysztof Siedlecki ze Zdzieszowic — zapowiedź III;
Anna Chruścicka ze Zdzieszowic i Kajetan Dutkiewicz z Pyskowic — zapowiedź III.
Iwona Winiarska z Czarnowąs i Adam Sukienik ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Antoniego Gorzela, lat 69, zam. ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii
św. Antoniego odeszli do wieczności śp. Stanisław Kijak, lat 61, z ul. Piastów oraz
śp. Jan Szwojnicki, lat 86, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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