Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W sobotę 5 września 2015 r. od godz. 10.00 w Sank
tuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie
odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Ró
żańcowych. W programie spotkania m.in.: konferen
cja o. Ludwika Mycielskiego OSB, okazja do sakramentu
pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, Euchary
stia pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy, spo
tkanie z Siostrami oraz wspólna modlitwa różańcowa.
Zakończenie nabożeństwem rozesłania o godz. 15.00.
▪▪ W celu przygotowania wolontariuszy do pracy w para
fiach podczas Dni w Diecezjach Centrum ŚDM odbędzie
się na Górze Świętej Anny w dniach 4–6 września 2015 r.
Prolog 4. Na spotkanie to zapraszamy młodych, którzy
ukończyli co najmniej 2 klasę gimnazjum i chcą zostać
wolontariuszami w swoich parafiach, a także tych, którzy
już zostali ustanowieni liderami bądź wolontariuszami.
▪▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza Srebr
nych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne
dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Piel
grzymki Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci za
proszeni są do kościoła seminaryjno-akademickiego
w Opolu (ul. Drzymały 1) w niedzielę 6 września na godz.
14.00, zaś małżonkowie obchodzący Złote Gody – w tym
samym miejscu w niedzielę 13 września o godz. 14.00.
▪▪ Podziękowanie Dziekana Wydziału Teologicznego UO:
w imieniu studentów i pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego składam gorące podziękowania za ofiary złożone na Wydział Teologiczny. Zostaną
one przeznaczone na bieżące remonty i prace konserwacyjne budynków wydziałowych. Przy okazji zapraszam maturzystów do studiowania na naszym Wydziale na kierunkach: teologia, nauki o rodzinie, kultura śródziemnomorska
oraz muzykologia. Proponujemy też studia podyplomowe:
wiedza o Biblii, pokojowe rozwiązywanie konfliktów –
nowe wezwania w relacjach polsko-niemieckich, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie oraz socjoterapia. Z zapewnieniem o pamięci w modlitwie – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan WT UO.
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Nadzwyczajność zjawisk związanych
z osobą Patrona naszej parafii – zwłasz
cza od czasu jego stygmatyzacji – bu
dziła od początku skrajne emocje: od
pełnego podziwu uwielbienia po zaja
dłą wrogość. Ich odbiciem były nie tylko
trudności w rozpoczęciu procesu kano
nizacyjnego, ale też ogromna ilość pu
blikacji, które ujawniają kontrowersje
i niejasności otaczające postać Ojca Pio.
Mówiono, że oszukuje ludzi, zbija na
nich majątek, nie słucha poleceń władz
kościelnych. Szeptano, że jest opętany
przez diabła lub przynajmniej chory psy
chicznie, co miałoby tłumaczyć wszyst
kie niezwykłe fakty w jego życiu. Szydziła
z niego wroga religii prasa. Wyśmiewali
go i oskarżali nawet przedstawiciele Ko
ścioła. Zastrzeżenia watykańskich urzę
dów dotyczyły postawy naszego Świę
tego wobec niektórych przedstawicieli
hierarchii Kościoła (szczególnie wobec
wizytatora apostolskiego, biskupa Carla
Maccariego), wobec swoich córek ducho
wych, głównie Cleonice Morcaldi, a także
znajomości, jaka łączyła go z wpływową,
ale budzącą wiele podejrzeń postacią –
Emanuelle Brunattem. Rodziły się także
pytania o stygmaty i ich źródło oraz zwią
zane z tymi zjawiskami zagadnienia zdro
wia psychicznego i fizycznego Ojca Pio.

30 sierpnia 2015 r.

Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że
przywoływanie tych kwestii, które zo
stał y dogłębnie przeanalizowane i wyja
śnione w aktach procesu zwieńczonego
beatyfikacją (2 maja 1999 r.) i kanonizacją
(16 czerwca 2002 r.), nie ma na celu cią
głego intrygowania, ale przeciwnie – ma
przybliżyć postać Świętego, nadać jego
świętości głębi i piękna oraz ukazać nie
ustającą i heroiczną walkę z ludzką słabo
ścią, niedoskonałością i grzechem.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
30 sierpnia – Niedziela XXII ZWYKŁA
8.00 – za † Jana Koryczan, † Józefa Prusko, †† rodziców Katarzynę i Jana
Kwoczała, †† braci Bernarda i Józefa, † szwagra Joachima, †† bra
tową Teresę i wnuka Krzysztofa oraz siostrę Emilię
10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, †† siostry Sonię i Krystynę,
† szwagra Stanisława oraz † męża Jana
		– modlitwa za roczne dziecko: Alina Józefina Wiśniewska
15.00 – chrzest: Laura Siermantowska i Lena Siermantowska
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † żonę Marię Stasz w 14. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i braci:
Stefana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz,
†† czterech braci, bratową i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz
31 sierpnia – poniedziałek
18.00 – za † Agatę Rossa [ofiarowana od Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego]
1 września – wtorek — wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji
13.00 – ślub rzymski: Malwina Czajka i Piotr Zajączkowski
18.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha
Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
2 września – środa
7.00 – za † męża Wilhelma Johna w 5. rocznicę śmierci
3 września – czwartek — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17.00 – Godzina Święta
18.00 – za † Annę Kaleta, †† dziadków Władysławę i Franciszka oraz †† z po
krewieństwa
4 września – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† Annę i Wilhelma Mandalka [ofiarowana od wnuczki]
5 września – sobota
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek Sylwii i Barbary
z ich rodzinami oraz o dary Ducha Świętego dla Wojtka
14.00 – chrzest: Julia Rogowska
18.00 – za †† Karola i Marię Wojciechowskich, †† synów Jana i Joachima
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 września – Niedziela XXIII Zwykła
8.00 – za †† rodziców Weronikę i Józefa, †† dziadków z obu stron oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Krzysztofa
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
15.30 – chrzest: Szymon i Marcel Kulosa
18.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Henryka Olczyk oraz †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Od poniedziałku Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 18.00.
▪▪ We wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z poświęceniem tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych będzie celebrowana 1 września o godz. 18.00. W tym tygodniu nie będzie jeszcze czwartkowej Mszy św. szkolnej.
▪▪ Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty z racji rozpoczynającego się roku szkolnego. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest
codziennie pół godziny przed Mszą św., a w najbliższym tygodniu będzie dodatkowo we wtorek, piątek i sobotę od godz. 17.00 do 18.00.
▪▪ Przypomnienie! W czwartek 3 września o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie dla
uczestników parafialnej pielgrzymki do Lourdes i La Salette.
▪▪ W sobotę 5 września o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Wyjazd uczestników pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w dniu 6 września
będzie miał miejsce o godz. 6.50 z parkingu przy starej Biedronce.
▪▪ Przypomnienie! W piątek 11 września o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Malwina Czajka ze Zdzieszowic i Piotr Zajączkowski ze
Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za 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

