w 1997 r. Zastępowałem w więzieniu kapelana […]. W czasie homilii mówiłem o naszym Domu Matki i Dziecka, o dziewczy
nach, które do nas trafiają, i o tym, co
dzieje się z nimi i ich dziećmi po opuszczeniu naszego Domu. Po Mszy św. podeszły
do mnie trzy skazane proponując, że mogą
tym dzieciom zrobić ubranka. Poprosiły
o zorganizowanie drutów i wełny, a potem
zrobiły piękne szaliczki i sweterki. W końcu
jedna z nich wpadła na pomysł, by specjalizować się w malutkich pantofelkach wielkości stopy noworodka. Opowiadam o tym
na rekolekcyjnych kazaniach, czy też głosząc gościnne homilie. Tworzy się taki łańcuch serc. Od darczyńcy wełny przez konkretną osobę, która z niej robi ubranie, po
obdarowywane dziecko. A te pantofelki są
jego symbolem. Dzieci chwalą się nimi kolegom, koleżankom, rodzicom, wieszają na
tornistrach, choinkach, a dorośli czasami
nawet na lusterkach przy różańcu w samochodzie. Powszechnym staje się obdarowywanie tymi pantofelkami czekające
na adopcję pary małżeńskie. I tak już co
roku wynoszę za bramę więzienną ponad
5 tysięcy kolorowych pantofelków. […] Kobiety osadzone w więzieniu, które znają

problemy młodych matek tylko z moich
opowieści, wypowiadają się o nich nader
ciepło i ze współczuciem. – Też muszą się
trzymać regulaminów. I chociaż mają elegancko, to i tak nie mieszkają w swoim
domu. Oczywiście, że mają więcej luzu, ale
też więcej obowiązków, bo z dzieckiem to
nie jest tak łatwo. Ale i tak wybrałabym
tamto życie – deklaruje pani Karolina. […]
One są do siebie bardzo podobne. Zarówno
więźniarki, jak i nasze samotne matki zostały w przeszłości niezwykle zranione, doznając w okresie dzieciństwa bardzo dużo
przemocy i zaniedbania. Były takimi kozłami ofiarnymi. Rzeczywistość niektórych
sprawiła, że z tego ofiarnego kozła stały się
w życiu katem. Dom Matki i Dziecka jest jeden w naszej diecezji, a wokół potrzeb tak
wiele, problemów prawnych i finansowych
mnóstwo. Za każdą sprawą kryje się czyjś
los. Rodzina bywa wartością nieosiągalną
dla niektórych i lekceważoną przez wielu.
Nie da się tak do końca oddać ani atmosfery tego Domu ani w pełni ukazać rozmiarów bólu i cierpienia, którym naznaczona
jest historia życia każdej z naszych podopiecznych. Nie da się też ukazać potencjału dobra tych wszystkich, którzy podjęli
się towarzyszenia tym młodym matkom i w ich bardzo trudnych momentach
życia. Wierzę jednak bardzo mocno, że wspólne zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, bezinteresowna
ofiarność i służba pozwalają tym młodym matkom
doświadczać dobra, które
przywraca nadzieję na lepsze życie, a tym najmniejszym przymnaża miłości”.

R. II: 2015, nr 12 (77)
Dzisiejsza niedziela kończy nasze parafialne rekolekcje. Przeżycia i refleksje wyniesione z tych dni, niech
pozostaną na dłużej poprzez poniżej zamieszczone
świadectwo ks. rekolekcjonisty o świętości życia
i sensie miłości: „Poranek Zmartwychwstania Pańskiego 11 kwietnia 2009 r. wychodzę z Domu Matki
i Dziecka w Opolu-Grudzicach. Właśnie przed chwilą
odprawiłem Mszę św. Jedenaście matek z dziećmi,
uczestniczyło w Wielkanocnej Eucharystii. Za kilka
tygodni przyjadę tu z kolejną moją grupą narzeczonych, którzy marzą o swojej przyszłej szczęśliwej rodzinie, Bogiem silnej. Kocham te spotkania
i dziękuję Bogu, że są jeszcze takie pary narzeczeńskie, które chętnie, bez żadnego przymusu, decydują się na uczestnictwo w kursie przygotowania
do małżeństwa trwającym 4 miesiące (15 trzygodzinnych spotkań). Świadomie proponuję narzeczonym na zakończenie naszych cotygodniowych
spotkań dzień skupienia w tym miejscu, gdzie tyle
łez, płaczu, dramatów, zwiedzionych nadziei. Będzie
w kaplicy Domu Matki i Dziecka kolejna, wspólna
Eucharystia. Potem rozmowy narzeczonych z mieszkankami Domu, współczucie, niedowierzanie. – Jak
to możliwe by chłopak zostawił «swoją» dziewczynę,
gdy dowiedział się, że ona jest w ciąży i spodziewa
się bliźniaków – pyta z agresją w głosie Piotr. Obserwuję wtedy mocno ściskające się dłonie zakochanych, młodych ludzi. Gdy opadną trochę emocje, przychodzi chwila, by wspólnie świętować przy
stole. Większość wspaniałych wypieków to dar serca
szczęśliwych młodych ludzi dla mieszkańców Domu
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– matek i ich dzieci. Kiedy narzeczeni zostają obdarowani pantofelkami, wykonanymi przez więźniarki z zakładu karnego w Opolu
padają pytania: – Jak to? Kobiety
w więzieniu robią takie cuda? I tu
zaczyna się opowieść o tym, jak
staram się być łącznikiem między szarym życiem toczącym się
za kratami, a samotnymi matkami w naszej placówce, które na
pewnym etapie swej drogi stra
ciły zupełnie nadzieję na nieszarą
przyszłość. […] Właściwie pomysł
wyszedł od więźniarek. Było to

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

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 Gimnazjum w Zdzieszowicach]

▪▪ Dziś – piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju
zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego
smutku z powodu śmierci Zbawiciela. Liturgia Kościoła do tej pory kładła nacisk
na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu mocniej akcentuje jego charakter pasyjny.

23 marca – poniedziałek
18.00 – za † matkę Hildegardę Niestrój, † ojca Józefa, †† siostrę Adelajdę
z mężem, †† z rodziny
24 marca – wtorek
18.00 – za † ojca Henryka Chucherko, † wujka Zdzisława w 1. rocznicę śmierci
25 marca – środa — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Józefa z okazji rocznicy
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
26 marca – czwartek
18.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czernecki, †† Paulinę i Ryszarda Lebok,
† męża, †† rodziców chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
27 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za †† Annę i Józefa Smiatek, †† Teresę i Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa z obu stron
28 marca – sobota
18.00 – za † babcię Gertrudę Koptoń oraz †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza
Skóra
29 marca – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
8.00 – za † Irenę Bohdan w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Czesława, †† rodziców i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – w intencji Parafian
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † Henryka

▪▪ W dzisiejszą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Kościół przeżywa
jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 będzie możliwość
podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne błogosławieństwo zostanie udzielone również matkom oczekującym narodzin dziecka.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną.
▪▪ W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową, która będzie prowadzona ulicami naszego miasta – początek o godz. 19.00 w kościele św. Antoniego, a zakończenie
w naszym kościele. Prosimy zabrać świece.
▪▪ W sobotę 28 marca od godz. 9.00 będę odwiedzał chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie
podczas każdej Mszy św., natomiast procesja z palmami rozpocznie Mszę św.
o godz. 10.30 – gromadzimy się o godz. 10.20 na placu przed kościołem.
W tym dniu (przed kościołem) będzie można nabyć palmy przygotowane przez
Parafialny Zespół Caritas, a dzieci ze Szkolnego Koła Caritas z Żyrowej będą rozprowadzały świece paschalne.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Bielska z Żędowic (obecnie Holandia) i Damian
Waletzko ze Zdzieszowic (obecnie Holandia) — zapowiedź III, Michaela Mandala
ze Zdzieszowic i Łukasz Sobstyl ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na rozbudowę Domu
Matki i Dziecka w Opolu; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za ofiary i wszelką życzliwość.
▪▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej parafii: śp. Andrzej Szołtysek, lat 75, z ul. Wigury (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Elżbieta Tuchołka,
lat 68, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00). Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...
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

