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W naszej  tradycji  duszpasterskiej  z  okresem 
Wielkiego Postu bardzo mocno wiąże się prak-
tyka rekolekcji parafialnych. Ma to być czas za-
stanowienia się nad swym życiem i poukładania 
na nowo swojej relacji z Bogiem i ludźmi. Samo 
słowo „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego re-
colligere – zbierać na nowo, powtórnie. Wszyscy 
potrzebujemy takiego czasu, w którym mamy 
szansę pozbierać się, uporządkować nieco swój 
świat, zobaczyć sprawy z pewnego dystansu, na-
brać świeżości w wierze i modlitwie, a czasem 
powrócić ze znacznego oddalenia się od Boga, jak 
biblijny syn marnotrawny. Nasz tegoroczne reko-
lekcje w całości zostaną poświęcone tematyce 
rodzinnej w bardzo różnych aspektach. Głów-
nym przesłaniem będzie ukazanie największej 
wartości, jaką jest budowanie 
życia osobistego i rodzinnego 
na najtrwalszym i najpewniej-
szym fundamencie, a jest nim 
codzienna więź z Panem Bo-
giem.  Diecezjalny Duszpa-
sterz Rodzin ks. Jerzy Dzier-
żanowski, który poprowadzi 
rekolekcje, w liście do para-
fii napisał m.in.: „Wzrastanie 
w mądrości  i  łasce,  a  więc 
pełne kształcenie osobo wości 
dziecka, wymaga bardzo kon-
kretnego  zaangażowania. 
Zapew nienie podstaw bytu 

materialnego  to  tylko mała  część 
obowiązków rodzicielskich”. Przywo-
łał przy tym słowa św. Jana Pawła II: 
„Jeśli chce cie obronić wasze dzieci 
przed  demoralizacją  i  duchową 
pustką, które proponuje świat przez 
różne środowiska, a nawet szkolne 
programy, otoczcie je ciepłem wa-
szej rodzicielskiej miłości i daj cie im 
przykład chrześcijańskiego życia”. 
Miłość rodziców względem siebie 
jest najcenniejszym źródłem wszel-
kich pozytywnych uczuć dla dziecka, 
z  którego  chce  ono  nie ustannie 
czerpać,  aby  ładować  swój  „aku- 
mulator” emocjonalny i uczuciowy. 

Plan rekolekcji parafialnych — 18–22 III 2015 r.

  9.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 11.00  –  spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
 13.00  –  spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas IV–VI
 17.00  –  okazja do spowiedzi św.
 18.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną

ŚRoDa 
18 marca

NieDziela
22 marca

Sobota
21 marca

Piątek 
20 marca

CzwaRtek 
19 marca

„Chcę mieć serce pełne DOBRA i MIŁOŚCI”.

  9.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 11.00  –  spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
 13.00  –  spotkanie i spowiedź św. dla dzieci z klas IV–VI
 17.00  –  okazja do spowiedzi św.
 18.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną
 19.00   –   dla młodzieży: „Do jakiej miłości powołuje mnie Pan Bóg?”

„Należy w sposób dyskretny i skuteczny towarzyszyć rodzącemu się ży-
ciu, otaczając szczególną opieką te matki, które nie boją się wydać na 
świat dziecka i wychować je bez udziału ojca…”  ( św. Jan Paweł II)

  9.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 11.00  –  spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I–III
 13.00  –  Msza św. rekolekcyjna dla dzieci z klas IV–VI
 17.00  –  okazja do spowiedzi św.
 18.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną
 19.00   –   Nauka dla małżonków i rodziców: wychowujących dzieci 

w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Serdecz-
nie zapraszamy też wszystkich narzeczonych.

„Gdzie nie ma szacunku dla poczętego życia, nie będzie szacunku dla lu-
dzi starych i umierających…” (św. Jan Paweł II)

  9.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną (świadectwo rodziny za-
stępczej, która zaopiekowała się 19 dzieci)

 16.00  –  okazja do spowiedzi św.
 18.00   –   Msza św. z nauką rekolekcyjną (świadectwo jw.)

Ofiaruj dzieciom DOM.

  8.00  –   Msza św. z nauką rekolekcyjną
 10.30  –   Msza św. z nauką rekolekcyjną
 17.00   –   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00  –   Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wieczernik – Domem.  Eucharystia – siłą i mocą rodziny.

Bartolomé Esteban Murillo, Powrót syna marnotrawnego, XVII w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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
  16.00 – chrzest: Alexander Karol i Nathaniel Gabriel Jarosch
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – za † Tadeusza Kopieckiego w 25. rocznicę śmierci, †† dziadków Pytlik 

i Kopieckich, † szwagra Jerzego oraz †† z pokrewieństwa
16 marca – poniedziałek
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Stępień z okazji 
70. rocznicy urodzin

17 marca – wtorek 
  18.00 – za † siostrzeńca Tomasza w 10. rocznicę śmierci
18 marca – środa
  9.00 – za † męża Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów oraz †† rodzeństwo 

z obu stron
  18.00 – w intencjach wszystkich uczestników rekolekcji parafialnych
19 marca – czwartek — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
  9.00 – za † Władysławę Korzeńską w 30. dzień po śmierci
  18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków oraz † Annę Jelito
   – w intencji członków Bractwa św. Józefa, rzemieślników naszej parafii 

oraz wszystkich pracujących i pomagających przy naszym kościele
20 marca – piątek
  9.00 – za † Marię Pospieszczyk
  13.00 – w intencjach dzieci, nauczycieli i pracowników naszej szkoły
  17.15 – Droga krzyżowa
  18.00 – za † męża Ryszarda Filusz, †† rodziców Annę i Romana Rzepka, 

†† teściów Bertę i Ryszarda Filusz, †† z pokrewieństwa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

21 marca – sobota
  9.00 – za † ojca Karola Czapla, †† teściów Marię i Joachima Kura, †† chrzest-

nych Edytę i Antoniego, †† dziadków oraz †† z rodzin Czapla i Kura
  18.00 – za † Marię Pola w 30. dzień po śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪obchodzimy▪Niedzielę▪Laetare,▪która▪zwiastuje▪połowę▪okresu▪przygotowa-
nia▪paschalnego▪do▪Wielkanocy.▪Nazwa▪pochodzi▪od▪pierwszych▪słów▪antyfony▪
mszalnej▪na▪wejście:▪„Raduj▪się,▪Jerozolimo”.▪Powodem▪tej▪radości▪jest▪zbawie-
nie▪w▪Chrystusie.▪

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪w▪poniedziałek▪16▪marca▪na▪spotkanie,▪które▪
odbędzie▪się▪o▪godz.▪18.30▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego.▪
Tematem▪spotkania▪będą▪sprawy▪organizacyjne▪i▪pielgrzymki▪Klubu.

▪▪ Od▪środy▪rozpoczynamy▪w▪naszej▪parafii▪rekolekcje▪wielkopostne.▪Szczegółowy▪
plan▪podany▪jest▪na▪stronie▪4.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪Seniorzy▪Domu▪Dziennego▪Pobytu▪„Stokrotka”▪zapraszają▪
po▪Mszach▪św.▪o▪godz.▪8.00▪i▪10.30▪na▪wystawę▪prac▪świątecznych.

▪▪ Rodzina▪bł.▪Edmunda▪ponawia▪zaproszenie▪do▪udziału▪w▪nocnym▪czuwaniu▪w▪Czę-
stochowie.▪Koszt▪25▪zł,▪wyjazd▪spod▪klasztoru▪22▪marca▪o▪godz.▪17.15.▪Zapisy▪w▪za-
krystii,▪w▪klasztorze▪lub▪u▪pani▪Ireny▪Sobala.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Izabela▪Krug▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Daniel▪Bienia▪ze▪Zdzieszo-
wic▪—▪zapowiedź▪III,▪Monika▪Bielska▪z▪Żędowic▪(obecnie▪Holandia)▪i▪Damian▪Wa-
letzko▪ze▪Zdzieszowic▪(obecnie▪Holandia)▪—▪zapowiedź▪II.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przekazana▪księdzu▪rekolekcjoniście▪na▪rozbudowę▪Domu▪
Matki▪i▪Dziecka▪w▪Opolu.▪Serdecznie▪dziękuję▪za▪ofiary▪i▪wszelką▪życzliwość.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪odeszli▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego:▪śp.▪Siegfried▪
Kania,▪lat▪77,▪z▪ul.▪Leśnej▪oraz▪śp.▪Zbigniew▪Korona,▪lat▪54,▪z▪ul.▪Piastów.▪Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie... 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

22 marca – Niedziela V Wielkiego Postu
  8.00 – za † Burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga [od Towarzystwa 

Przyjaźni i Pomocy z Bad Bevensen]
  10.30 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† jego rodziców i rodzeństwo, 

† siostrzeńca Waldemara, † Adama Wancke oraz †† z pokrewieństwa
   – w intencjach wszystkich uczestników rekolekcji parafialnych
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – za † ojca Józefa Orlak, †† jego dwóch braci oraz †† dziadków
   – za † Wandę Pajkiert [od nauczycieli i pracowników Publicznego Gim-

nazjum w Zdzieszowicach]


