▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Izabela Krug ze Zdzieszowic i Daniel Bienia ze Zdzieszowic — zapowiedź II, Monika Bielska z Żędowic (obecnie Holandia) i Damian Waletzko ze Zdzieszowic (obecnie Holandia) — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję za hojność i wszelką życzliwość – „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Antoninę Sziotka, lat 65, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii św.
Antoniego odeszli do wieczności: śp. Wojciech Świerczyński, lat 64, z ul. Piastów,
śp. Wacław Kaczyński, lat 52, z ul. Kościuszki, śp. Iwona Chrzanowska, lat 56, z ul.
Piastów, śp. Agata Rosa, lat 81, z ul. Chopina, śp. Ginter Komander, lat 78, z ul.
Fabrycznej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Kościoły stacyjne – ciąg dalszy ___________________________________________
nam pojęcia, jakim są „stacje Drogi Krzyżowej” – przy każdej z nich zatrzymujemy
się, podejmujemy refleksję i modlitwę.
Liturgia stacyjna niemal od pierwszych
wieków stała się spotkaniem wspólnoty
chrześcijańskiej w starożytnych parafiach,
bądź sanktuariach, określanych jako tituli.
Były to miejsca pochówku męczenników.
Warto tu przywołać dokument z 336 roku
Depositio martyrum, w którym czytamy,
że w miejscach, gdzie jest złożone ciało
męczennika, celebruje się liturgię określaną jako statio, która polega na gromadzeniu się wiernych i na modlitwie w rocznicę ich śmierci. Ten dzień był określany
jako dies natalis, co dosłownie oznacza
„dzień narodzin” – ale chodzi tu o narodziny „dla nieba”. To zgromadzenie wiernych odbywało się pod przewodnictwem
biskupa, który rozpoczynał celebrację od
modlitwy – tzw. kolekty. Następnie wspólnota, śpiewając litanię do Wszystkich
Świętych, przechodziła procesyjnie z tego
kościoła, do tego ustanowionego jako sta-

tio. Już w VIII w. wszystkie dni Wielkiego
Postu związane były z tą liturgią i kościołami stacyjnymi. W czasie niewoli awiniońskiej (od 1309 r.) liturgie te zaczęły zanikać, a od 1870 r., w związku z zakazem
procesji ulicznych, były zabronione. Odrodzenie się liturgii stacyjnych przypada na
początek XX w. i związane jest z ks. Respighi, pełniącym w tym okresie funkcję prefekta ceremonii papieskich. Dzięki niemu
w latach 1931–1947 liturgie stacyjne zostają przywrócone w Rzymie. Pierwszym
kościołem stacyjnym staje się kościół św.
Sabiny na Awentynie. I ta właśnie liturgia, rozpoczynająca Okres Wielkiego Postu, jako jedyna sprawowana jest, i to po
dziś dzień, pod przewodnictwem Papieża.
Czy liturgie stacyjne dotyczę tylko Rzymu?
Oczywiście nie. Biskupi w diecezjach też
mogą wyznaczyć określone kościoły na
wielkopostne kościoły stacyjne i tak się
już dzieje w kilku miastach w Polsce, m.in.
ostatnio w Środę Popielcową nabożeństwo takie zorganizowano także w Opolu.

R. II: 2015, nr 10 (75)
Spośród wielu wielkopostnych praktyk
religijnych, jedną z mniej u nas znanych,
jest tzw. liturgia stacyjna, czy też związany
z nią zwyczaj nawiedzania kościołów stacyjnych. Co to takiego liturgia stacyjna?
Możemy znaleźć dokumenty historyczne
już z bardzo wczesnego okresu chrześcijaństwa, w których Ojcowie Kościoła (np.
Tertulian, Cyprian) opisali, że liturgia taka
to przede wszystkim wigilia połączona
z postem, która ma przygotować do obchodów ważnego wydarzenia. Św. Ambroży wskazuje, że termin statio, którym
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określa się takie liturgie, został zaczerpnięty z terminologii wojskowej i odsyła do
wyobrażenia strażnika pełniącego wartę
przy obozie. Taka postawa odzwierciedla
bardzo mocno charakter Wielkiego Postu,
który cechują właśnie: czuwanie, czyny
pokutne, miłosierdzie oraz post. Wszystkie te działa są ze sobą połączone. Bardziej
intuicyjne wyjaśnienie samego pojęcia
„stacja” proponuje w swej książce Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego
Miasta Hanna Suchocka. Wyjaśnia tam,
że należałoby się odwołać do znanego

Ilustracja przedstawia
słynny krzyż znajdujący
się w jednym z kościołów
stacyjnych Rzymu – kościele św. Marcelego przy
via del Corso. Kult tego
krzyża rozpoczął się po
jego cudownym ocaleniu
z pożaru w 1519 r. W roku
Jubileuszowym 2000
św. Jan Paweł II odprawił
tu słynne nabożeństwo,
w którym prosił o wybaczenie grzechów Kościoła.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

8 marca – Niedziela III Wielkiego Postu
8.00 – za †† rodziców Elżbietę i Adolfa Bucher, †† Agnieszkę i Teodora Konieczny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego Bieniek,
† brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † Heinricha Dudę

▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

9 marca – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Marię i Stefana oraz †† Bronisławę i Artura, † brata
Antoniego i dusze w czyśćcu cierpiące
10 marca – wtorek
18.00 – za † męża Franciszka Korzekwa oraz †† rodziców
11 marca – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Doroty oraz o opiekę
Bożą dla całej rodziny
12 marca – czwartek
17.15 – Droga krzyżowa dla dzieci
18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, †† braci Edmunda, Franciszka i Józefa,
† męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa
13 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † mamę i babcię Teresę, † jej męża Zdzisława oraz †† z rodziny
14 marca – sobota
18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, †† dziadków z obu stron,
† szwagierkę Krystynę i dusze w czyśćcu cierpiące
15 marca – Niedziela IV Wielkiego Postu
8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Jana i Marię Dresler,
† siostrzeńca Dariusza Pelca, †† szwagrów i szwagierki
10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Antoniego
Bieleckich, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † Tadeusza Kopieckiego w 25. rocznicę śmierci, †† dziadków Pytlik
i Kopieckich, † szwagra Jerzego oraz †† z pokrewieństwa

▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.  
▪▪ We wtorek w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędą się spotkania dwóch grup parafialnych, które tworzą wierni obydwu parafii: o godz. 16.00
– Parafialne Zespoły Caritas, a o godz. 16.30 – grupa Przyjaciół Misji.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej serdecznie zaprasza na organizowany 11 marca (środa)
od godz. 15.30 w naszym kościele dzień skupienia pod hasłem: „W przestrzeni
wiary”. Tej tematyce będzie poświęcona adoracja, rozważanie biblijne, konferencja, Droga krzyżowa i Msza św. z kazaniem.
▪▪ W czwartek o godz. 17.15 zapraszam dzieci na nabożeństwo Drogi krzyżowej,
a o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem z klas
trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Ponawiam serdeczne zaproszenie na pierwszy tzw. wykład otwarty, który 13
marca (piątek) o godz. 19.00 w naszym kościele wygłosi biskup gliwicki prof. dr
hab. Jan Kopiec na temat: „Życie religijne w parafiach na Górnym Śląsku w XIX
i XX wieku”.  Te popularnonaukowe spotkania mają taką nazwę, gdyż z założenia
mają charakteryzować się potrójną otwartością: na uczestników, na tematykę,
i na wykładowców.
▪▪ W piątek o godz. 20.00 w kościele parafialnym w Leśnicy odbędzie się dekanalna
Droga krzyżowa dla młodzieży.
▪▪ Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza uczniów klas VI
szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum na Dzień Otwartych Drzwi
Szkoły,  który odbędzie się 21 marca 2015 r. (sobota) w godz. 10.00 – 13.00. Jest
to placówka oświatowa prowadzona przez Diecezję Opolską, która w ostatnich
latach zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkolnych.
▪▪ Rodzina bł. Edmunda organizuje 22 marca wyjazd na nocne czuwanie do Częstochowy. Zapisy w zakrystii, w klasztorze lub u pani Ireny Sobala.
▪▪ Przypomnienie! Parafia św. Antoniego organizuje 10 kwietnia br. wyjazd do teatru
w Bielsku-Białej na spektakl komediowy pt. „Co widział kamerdyner?”. Cena 80 zł.
Zapisy w zakrystii.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

