sza (króla Judy) oraz mąż Zuzanny z Księgi
Daniela. Joachim, ojciec Maryi, to potomek królewskiego pokolenia Judy. Zasadniczo wszystkie opowiadania są zgodne
co do tego, że rodzice Maryi długo czekali
na potomstwo, tak że zaciążyła nad nimi
opinia pary bezpłodnej, a więc przeklętej
przez Boga. Było to nie do pogodzenia z ich
bardzo prawą i religijną postawą. Nie tracili jednak ufności, że Bóg oceni ich sprawiedliwie. Za pośrednictwem anioła, niezależnie od siebie, otrzymali obietnicę, że
narodzi im się córka. Postanowili oddać ją
Bogu na służbę. Trzyletnie dziecko oddali
do świątyni jerozolimskiej, gdzie wyróżniało się dojrzałością i pobożnością.
Kult św. Anny znany jest już w VI w., wtedy
to cesarz Justynian Wielki wzniósł w Konstantynopolu kościół pod jej wezwaniem.
Na Zachodzie ślady kultu św. Anny spotyka się w VIII w., a jego wzrost nastąpił
w okresie wypraw krzyżowych, po czym
upowszechnił się w XIII i XIV w. Do sztuki
sceny z życia św. Anny (także św. Joachima)
wprowadził na początku XIV w. Giotto di

Bondone, a od XV w. św. Annę bardzo często przedstawiano (także w rzeźbie) z Maryją i Jezusem, nazywając Samotrzecią.
Św. Anna jest patronką małżeństw, matek, wdów i żeglarzy, a razem ze św. Joachimem mogą stanowić nie tylko dla
osób starszych źródło pociechy wśród codziennych kłopotów, ale także zachętę, by
w żadnym wieku nie poddawać się zniechęceniu. Chyba najlepiej powody naszego
przywiązania do św. Anny wyraża modlitwa odmawiana m.in. w jerozolimskiej bazylice: „Święta Anno, matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa: Ty wspólnie ze
św. Joachimem wychowałaś swoją córkę
w oczekiwaniu na Mesjasza i nauczyłaś ją
odpowiadać z gotowością na każdy znak
Boga, przygotowując ją w ten sposób na
przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by
nasze dzieci i wnuki odkryły jak bardzo Bóg
je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny. Amen”.

Bazylika św. Anny w Jerozolimie jest dobrze zachowaną świątynią z czasów
krzyżowców. Pod prezbiterium trzynawowej bazyliki
o surowych, pozbawionych
dekoracji ścianach znajduje
się krypta, zawierająca pozostałości groty. W dolnej kaplicy, mającej upamiętniać jerozolimski dom
świętych Joachima i Anny
czci się tajemnicę narodzin
Maryi, Matki Chrystusa.

R. II: 2015, nr 29 (94)
Uroczystość św. Anny, która
jest przeżywana w naszej diecezji w sposób wyjątkowy,
wywołuje w większości z nas
bardzo pozytywne myśli, emocje, wspomnienia, czy wręcz
drgnienie serc zachęcające do
religijnych przeżyć. Można się
zastanawiać i pytać: co jest
tak intrygującego w osobie św.
Anny, czczonej w Kościele razem ze swoim mężem Joachimem? Czy jest to tylko słabo
udokumentowana wiedza o ich
życiu, a może powszechny kult,
mający odbicie w dość licznych
świątyniach i sanktuariach oraz
w sztuce i literaturze, czy też
przesłanie, które wynika z ich
roli w dziejach zbawienia?
Rodzina ziemska Jezusa nie
znalazła się w centrum zainteresowania pisarzy Nowego
Testamentu. Dla nich najważniejsza była sprawa ukazania
tajemnicy Wcielonego Boga.
Rodowód Pana Jezusa przedstawiony w Ewangeliach Mateusza i Łukasza (zresztą w dwóch
wersjach) mówi o przodkach ze
strony Józefa. Wiadomości na
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temat dziadków Jezusa ze strony matki dopisała wczesnochrześcijańska tradycja. Zawiera się ona w apokryfach, z których najstarszy pochodzi już z końca II w.
po Chr. i znany jest dziś pod tytułem Protoewangelia
Jakuba. Istnieją też inne dzieła poświęcone tej tematyce: Ewangelia Pseudo-Mateusza z pocz. VI w., łacińska Księga o narodzeniu świętej Maryi z X w. i ormiańska Księga Dzieciństwa Chrystusa, której czas
powstania trudno określić. Imiona rodziców Maryi
są identyczne we wszystkich pismach chrześcijańskich. Nie są one obce tradycji biblijnej. Imię Anna
noszą różne postacie biblijne: matka Samuela, żona
Tobiasza oraz wdowa staruszka rezydująca przy świątyni jerozolimskiej. Także imię Joachim nosił syn Jozja-

Giotto di Bondone, Zwiastowanie św. Annie, Kaplica Scrovegnich w Padwie (1305 r.)

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
26 lipca – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki Najświętszej Maryi Panny,
głównej patronki diecezji opolskiej

8.00 – za † brata Romana, † ojca Michała i † siostrę Krystynę oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Antoniego Gorzel w 1. rocznicę śmierci
18.30 – nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa
19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta Biela oraz †† z pokrewieństwa
27 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny

19.00 – za † męża Stanisława Magdziarz, †† teściów Marię i Jana, †† rodziców Anielę i Jana Odrzywolskich, † brata Jana i † ciocię Katarzynę
28 lipca – wtorek

19.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Hylak, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
29 lipca – środa — wspomnienie św. Marty

7.00 – za †† Joannę i Stanisława Malik, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
30 lipca – czwartek

19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Krzysztofa
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
31 lipca – piątek — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

19.00 – za † Jana Schulwitz w 15. rocznicę śmierci, † jego ojca Rudolfa, †† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda i Henryka,
† szwagra Adolfa
1 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla rocznego
dziecka Jana Lange
19.00 – za †† Gertrudę i Gerarda Urbanek oraz † Emmę Porada
2 sierpnia – Niedziela XVIII ZWYKŁA

8.00 – za † Elfrydę Bienia oraz †† z z rodzin Bienia i Wrożyna

10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny i Ryszarda
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Aleksander Jajuga
11.30 – chrzest: Nicole Kowollik
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † Ryszarda Smolińskiego, † żonę Eugenię, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 18.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów.
Będziemy się modlili nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. Będzie można
złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.
▪▪ W poniedziałek (27 lipca) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W ramach przeżywanego w Prudniku Roku Prymasowskiego Ojcowie Franciszkanie z Prudnika zapraszają na uroczysty obchód Odpustu Porcjunkuli w dniach 1–2
sierpnia br. W programie m.in.: w sobotę o godz. 19.00 – Spektakl Teatru A z Gliwic pt.: Skwer Wyszyńskiego; zaś w niedzielę o godz. 11.30 – uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem Prymasa Seniora abpa Henryka Muszyńskiego.
▪▪ W dniach 1 i 2 sierpnia na Górze Świętej Anny organizowany jest dzień modlitw
głuchoniemych, a w niedzielę (2 sierpnia) Ojcowie Franciszkanie zapraszają na
obchody uroczystości Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli oraz pielgrzymkę motocyklistów.
▪▪ Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do znanych europejskich sanktuariów
maryjnych: Lourdes i La Salette, którą organizuje nasza parafia w dniach od 26
września do 4 października br. Szczegóły na plakacie.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
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

