Z Porcjunkulą związany jest jeszcze jeden szczególny przywilej. Franciszek, mający świadomość
wielkiego obdarowania przez Boga i zarazem poczucie szczególnej miłości do grzeszników, wystarał się u papieża Honoriusza III (1216 r.) o łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania wobec
Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już
co do winy, dla wszystkich nawiedzających ten
kościółek. W ciągu wieków Kościół potwierdzał
tradycję „odpustu Porcjunkuli” i obecnie każdy,
kto nawiedza ten mały kościółek pod Asyżem
w jakimkolwiek dniu roku, albo nawiedzi 2 sierpnia którykolwiek kościół franciszkański lub własny kościół parafialny, może pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
Nie dziwi nas, że nasz Patron, św. Ojciec Pio –
duchowy syn św. Franciszka, był tak związany
z kultem Matki Bożej Anielskiej, tym bardziej,
że to umiłowanie zaczęło wzrastać w rodzin-

Kościół Matki Bożej Anielskiej w Pietrelcinie

nej miejscowości. Ojciec Pio musiał dobrze pamiętać z dzieciństwa
udział w sierpniowych procesjach,
podczas których wędrowano z pokaźną figurą Madonny della Libera
po uliczkach Pietrelciny, polecając
opiece jej losy i dobytek mieszkańców. Świadczą o tym choćby później pisane listy, w których nazywa
ją pieszczotliwie „naszą Panienką”.
Statua patronki Pietrelciny znajduje się w niszy prezbiterium kościoła parafialnego. Czerwona suknia i usiany gwiazdami niebieski
płaszcz Madonny, wpatrzone w Nią
Dziecię Jezus, aniołowie w locie
adorujący Matkę i Syna, przyciągają do dziś wzrok wchodzących.
Nad prezbiterium znajduje się sporych rozmiarów malowidło ścienne
przedstawiające Ostatnią Wieczerzę (wśród biorących w niej udział,
nieco z boku, widnieje postać Maryi). Trzynawowa świątynia, która
obecny wygląd uzyskała po wielu
renowacjach i rekonstrukcjach
(ostatnie w 1987 r.), została wybudowana niedługo po wielkim
trzęsieniu ziemi, które pod koniec
XVII w. nawiedziło południowe
Włochy. W 1843 r. erygowano przy
niej parafię, przenosząc najpierw
tytuł, a potem i funkcję z obecnego
kościoła św. Anny. O tym, że Ojciec Pio w pierwszych latach kapłaństwa często modlił się w tej
świątyni, przypomina jego rzeźba
usytuowana po lewej stronie od
wejścia (nasz Patron klęczy, wyciągając ręce w błagalnym geście
w kierunku Madonny).

Nr 44/2014
Obchodzone 2 sierpnia wspomnienie Matki
Bożej Anielskiej, które w kościołach i klasztorach franciszkańskich jest przeżywane bardzo
uroczyście jako święto patronalne (stąd w annogórskim sanktuarium dziś odpust), zaprasza
nas w kolejną duchową podróż do dwóch cudownych miejsc.
U stóp Asyżu od XVI w. wznosi się bazylika
Matki Bożej Anielskiej. W jej centrum znajduje się skromny kościółek zwany Porcjun-

Porcjunkula w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu

3 sierpnia 2014 r.
kulą (kawałeczek, drobna część),
który przenosi nas w czasy św. Franciszka. To z tym kościółkiem, a właściwie ówcześnie dość zrujnowaną
i zapomnianą kaplicą, Franciszek
wiązał początkowo polecenie Chrystusa: „Idź, odbuduj mój Kościół”.
W odbudowanym kościele usłyszał
też kolejny nakaz Chrystusa, który
z przejęciem przyjął do siebie: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (...) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (...)”.
Podjęta przez niego misja głoszenia
Ewangelii i świadectwo z tym związane pociągnęło do naśladowania
innych. W roku 1211 benedyktyni,
do których należało to miejsce, odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę z otoczeniem, na którym ci wybudowali sobie ubogie
szałasy. Porcjunkula stała się w ten
sposób domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Nazwę Matki
Bożej Anielskiej (pierwotny tytuł
kościoła brzmiał: Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata) nadał
kościółkowi prawdopodobnie sam
św. Franciszek. Legenda głosi, że
słyszano często nad kapliczką głosy
anielskie i dlatego dano jej tę nazwę.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
4 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

19.00 – za † Gerdę Cichon i †† z pokrewieństwa
5 sierpnia – wtorek

9.00 – Msza św. dziękczynna za dar posługi księdza proboszcza Antoniego
Komora od seniorów Domów Dziennego Pobytu „Stokrotka” i „Jarzębina” oraz grona pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
19.00 – za † ojca Ryszarda Sukienik w 4. rocznicę śmierci
6 sierpnia – środa — święto Przemienienia Pańskiego

7.00 – za † Henryka Skóra oraz za †† rodziców i rodzeństwo
7 sierpnia – czwartek

18.00 – Godzina Święta
19.00 – za † Józefa Czekałę oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron
8 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Dominika, prezbitera

19.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† rodziców Marię
i Jana Ochlast oraz †† z pokrewieństwa
9 sierpnia – sobota — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† Katarzynę i HIeronima Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Helmuta, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10 sierpnia – Niedziela XIX Zwykła

8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Władysława
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy i Andrzeja
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Helenę i Józefa Nawa w 15. i 30. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie miesiąc pielgrzymowania na Jasną Górę
w Częstochowie. Tegoroczna 38. Piesza Pielgrzymka Opolska wyruszy z Opola
18 sierpnia, a zakończy się w sobotę 23 sierpnia Mszą św. o godz. 11.00. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą, do skorzystania z tej formy rekolekcji w drodze.
Pielgrzymi ze Zdzieszowic łączą się tradycyjnie z grupą katedralną. Zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ We wtorek o godz. 16.00 w salce przy parafii św. Antoniego odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.
▪▪ Dnia 7 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego.
Z tej okazji zostanie odprawiona w tym dniu (czwartek) o godz. 7.00 w kościele św.
Antoniego Msza św. w intencji Sióstr Służebniczek NMP oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. O godz. 16.00 w ogrodzie Sióstr odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Rodziny Bł. Edmunda.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Iwona Winiarska z Czarnowąs i Adam Sukienik ze Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ 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 z naszej parafii śp. Jana
Popa, lat 77, zam. przy ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...
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