Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś w kościele św. Antoniego Mszą św. o godz. 11.00 dziękuje za 25-lecie kapłaństwa o. Roland Klose SVD, który obecnie pracuje na Tajwanie.
Przywitanie pielgrzymów ze Studzionki zaplanowano na godz. 18.00.
▪▪ W poniedziałek 6 lipca odbędzie się 50. Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka
Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną Górę. W programie: 10.00 – powitanie w bazylice i Różaniec; 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Adama
Wodarczyka; 13.30 – Droga Krzyżowa na Wałach; 14.30 – Nabożeństwo Lourdzkie.
▪▪ W poniedziałek 13 lipca serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy
św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ W dniach 20–25 lipca 2015 r. na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczne Święto
Młodzieży, czyli ogólnopolskie spotkanie młodzieży organizowane przez franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Program spotkania przewiduje czas na codzienną
Eucharystię, pracę w grupach, konferencje franciszkańskie, spotkania z Gośćmi
oraz wieczorne koncerty. Zapisy na Święto Młodzieży odbywają się poprzez stronę
www.swietomlodziezy.com.
▪▪ W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
zwracamy się do wiernych parafii naszej diecezji z apelem o dar krwi. Czas wakacji, który rozpoczęliśmy podnosi, niestety, statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych, które krew czynią darem bezcennym.
▪▪ Przypomnienie! W dniach od 6 do 15 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna.
W sprawach pilnych (wezwania do chorych, pogrzeby) należy zgłaszać się do parafii św. Antoniego (tel. 77 484 42 37).
▪▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wokół naszych obiektów kościelnych.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Milena Nowosad ze Zdzieszowic i Dariusz Bednarz ze
Zdzieszowic — zapowiedź III; Magdalena Liguda z Zimnic Wielkich i Sebastian
Kwiotek ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Małgorzata Walczyk z Długomiłowic i Sławomir Kabelski ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Joanna Lepich ze Zdzieszowic i Rafał Rekowski ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana Dominikana, lat 97, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii św. Antoniego odszedł do wieczności śp. Jan Noglik, lat 79, z ul. Akacjowej. 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; w w w.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

R. II: 2015, nr 27 (92)
Jedną z bardziej powszechnych
form wyrażania religijności jest pielgrzymowanie. Ta znana nie tylko
w chrześcijaństwie praktyka nawiedzania miejsc uważanych za święte
ze względu na szczególne działanie
w nich Boga pozwala przeżyć w wyjątkowy sposób duchowe ożywienie,
które często łączy w sobie potrzeby
przebłagania za grzechy, podziękowania za otrzymane dary, a także
uproszenia określonych łask. Warto
o tym pomyśleć w dzień odbywającej
się ślubowanej, pieszej pielgrzymki
ze Zdzieszowic do Studzionki. Według legendy, w źródle położonym
nieopodal Ujazdu odnaleziono kielich mszalny (lub puszkę na Najświęt-
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szy Sakrament), który zginął w klasztorze na Jasnej Górze. Inny przekaz ustny mówi, że źródło
wypływające w Studzinonce ma swój początek
w Częstochowie. Tak, czy inaczej, istotny w legendach jest związek z Częstochową, gdyż otaczany czcią jest tam właśnie obraz Matki Bożej
Częstochowskiej. Liczne wota świadczą o tym,
że prośby nie pozostają bez odpowiedzi. Ważny
jest także motyw źródła – ludzie pijący z wiarą
tę wodę, przypisują jej właściwości lecznicze,
zwłaszcza na choroby oczu. Znajdujący się w Studzionce murowany kościół (na zdjęciu) istnieje
tam od 1861 r. Ponad 100 lat wcześniej, staraniem wikariusza ujazdowskiej parafii ks. Grzegorza Janasa, zbudowano przy źródle drewnianą
kaplicę (1759 r.), która mogła pomieścić około
200 osób. Świadczy to o istniejącym tam już
wcześniej kulcie. Do końca II wojny światowej
przy kościele była pustelnia (zbudowana z drewna po rozebranej kaplicy), w której mieszkali pobożni
opiekunowie tego miejsca. Studzionka, choć jest tylko jednym z kilkuset lokalnych sanktuariów, znana
jest od Raciborza przez Koźle po Tarnowskie Góry i Gliwice. Na odpust
w 1. niedzielę lipca przychodzą tam
pielgrzymki m.in. z Bojszowa, Chechła, Dziewkowic, Jaryszowa, Klucza, Pławniowic, Poniszowic. Rudna,
Rudzińca, Zdzieszowic i Ujazdu.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
5 lipca – Niedziela XIV Zwykła
8.00 – za † córkę Krystynę Anioł w 2. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka
10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† siostry i brata oraz
†† dziadków z obu stron
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Jana Wojciechowskiego w 6. rocznicę śmierci oraz † Mariolę
Wojciechowską w 1. rocznicę śmierci
6 lipca – poniedziałek — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
19.00 – za † męża Tadeusza, † córkę Jolantę, † syna Bernarda, †† rodziców,
†† teściów, †† dwie siostry, †† dwóch braci oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
7 lipca – wtorek
19.00 – za † Kazimierza Kubat, †† z rodziny Kubat oraz †† rodziców Genowefę i Jana Kowalskich
8 lipca – środa — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
7.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† ich rodziców, †† rodzeństwo i † zięcia
9 lipca – czwartek
19.00 – za † Renatę Dąbrowską w 3. rocznicę śmierci
10 lipca – piątek
19.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Pelka i Kopiec
oraz Kauf i Plachetka
11 lipca – sobota — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
19.00 – za †† rodziców Mariannę i Józefa Duda, † teścia Alojzego Pasternaka
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
12 lipca – Niedziela XV Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda Skóry z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Małgorzatę i Ernesta Klaczek, †† dziadków z obu stron
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

13 lipca – poniedziałek — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków grup modlitewnych z naszej parafii
19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 lipca – wtorek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Ignacego z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
15 lipca – środa — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
7.00 – za † męża Otto Mende w 6. rocznicę śmierci
16 lipca – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
19.00 – za † matkę Matyldę Skóra w 10. rocznicę śmierci, † ojca Antoniego
oraz †† rodzeństwo
17 lipca – piątek
14.00 – chrzest: Jagoda Beata Lubnau
19.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Knop oraz Bronisławę, Martę i Konrada
Kaszura, † brata, †† trzech szwagrów i † bratową
18 lipca – sobota
14.00 – ślub rzymski: Karolina Strużyna i Grzegorz Piksa
19.00 – za † Bernarda Barona w 1. rocznicę śmierci oraz †† jego rodziców
Annę i Erwina
19 lipca – Niedziela XVI Zwykła
8.00 – za †† rodziców Emilię i Franciszka, †† teściów Annę i Emila oraz
†† z rodzin Linek i Cichon
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karoliny z okazji 18.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joachima z okazji 50.
rocznicy urodzin, a także o opiekę Bożą dla siostry, syna i brata
oraz za † Waltera w rocznicę ziemskich urodzin
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hanny i Stanisława Nowińskich z okazji 50. rocznicy ślubu

