wiła się już w pierwszych dniach rozwoju
Kościoła, gdy w odpowiedzi na nią Pan posłał Anioła z nieba i wyprowadził św. Piotra
z więzienia. W modlitwie za nas ujawnia się
Wasze dowartościowanie posługi kapłań
skiej. Jest też wyrazem solidarności z nami
w sytuacji wielu trudnych wyzwań, a także
przejawem troski o świętość naszego życia
i posługiwania. Zatem z całego serca dziękuję Wam za każdą formę modlitwy w naszej intencji i w intencji nowych powołań,
za każdy gest sympatii i życzliwości. […]
2. Potrzeba jeszcze więcej modlitwy o powołania i za kapłanów
[…] W naszej diecezji coraz bardziej borykamy się z brakiem dostatecznej liczby kapłanów. Bywają też sytuacje, wobec których kapłani czują się zupełnie bezradni.
Odpowiedzialność jest ogromna, a jesteśmy tylko ludźmi; owszem, ludźmi dobrej
woli, ale jednak słabymi. Dlatego słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii musimy brać
sobie mocno do serca; są dla nas wielką
przestrogą: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, mówi Pan Jezus, temu byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go
w morze”. Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza my, pasterze, nie możemy dawać zgorszenia i złego przykładu, i nie może nas dziwić wyraźnie podniesiona miara w ocenie
naszego życia i postępowania. Wystarczy
wspomnieć te słowa Jezusa: „komu wiele
dano, od tego wiele wymagać się będzie”.
Przecież Bóg dał nam wyjątkowo dużo.
Uzdolnił nas i zobowiązał do reprezentowania Chrystusa i Kościoła, do służby zbawieniu. Dlatego, byśmy sprostali zadaniu
prowadzenia Was Bożymi drogami i byśmy
nie byli dla Was zgorszeniem, lecz świadectwem żywej i dojrzałej wiary pociągali Was

do Boga, potrzebujemy wszyscy wiele modlitwy. Trzeba bowiem, by wszyscy kapłani
zostali objęci darem modlitwy, ponieważ
– jak mawiał św. Jan Maria Vianney – „nie
ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których ludzie się nie modlą”. […]
3. Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji Kapłanów
Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji
Kapłanów zostanie zainaugurowane 18
października br. Jego celem jest dobre
i owocne funkcjonowanie w każdej parafii grupy osób, które modlą się codziennie
w intencji Ojca Świętego, biskupów i kapłanów naszej diecezji, w intencji naszego seminarium duchownego oraz nowych powołań kapłańskich. Zależy mi bardzo na
objęciu tych osób duszpasterską troską
i formacją, aby znali wartość i bogactwo
tajemnicy Chrystusowego Kapłaństwa, by
rozumieli sens modlitwy o nowe powołania i za kapłanów. Patronami dzieła będą:
św. Jan Maria Vianney i św. Jan Paweł II. […]
4. Końcowy apel do wszystkich wiernych
Jak Chrystus w Getsemani prosił uczniów,
by czuwali z Nim w godzinę agonii, tak my,
Wasi biskupi wraz z kapłanami, zwracamy
się do Was z serdeczną prośbą, byście da
rem modlitwy umacniali nasze, często nadwątlone, ludzkie i kapłańskie siły; abyście
poprzez trwanie przed Panem, wypraszali
nam moc ducha i ciała. Prosimy młodszych
i starszych, całe rodziny, rodziców kapłanów, wszystkich zaangażowanych w apostolat Margaretka, wspólnoty parafialne
i zakonne – bądźcie z nami, wspierajcie
nas w naszym posługiwaniu, wypraszajcie
światło i moc Ducha Świętego, błagajcie
o dar męstwa dla nas, konsekwencję w podążaniu drogą Jezusa. Módlcie się o nowe,
liczne i święte powołania! […]
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List pasterski Biskupa Opolskiego zapowiadający powołanie
Diecezjalnego Dzie ła Modlitw y w intencji Kap łanów
Drodzy Diecezjanie! Wkrótce,
w I Niedzielę Adwentu, rozpocznie się rok kościelny wyjątkowo bogaty w ważne treści. Pod hasłem: Nowe życie
w Chrystusie będziemy przeżywać Jubileusz 1050-lecia
Chrztu Polski, a w centrum
uwagi będzie łaska dziecięctwa
Bożego i duchowość chrzcielna. 8 grudnia,
w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, papież Franciszek otworzy
Drzwi Święte i rozpocznie Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. W lipcu przyszłego
roku czeka nas przyjęcie w parafiach rzeszy młodych ludzi z całego świata, a przez
najbliższe miesiące przygotowanie parafii
i formowanie młodzieży, byśmy wszyscy
jak najlepiej i jak najowocniej przeżyli z papieżem Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ważne jest, byśmy w nadchodzących
miesiącach nie zlekceważyli i nie zmarnowali tych doniosłych treści. Będzie jeszcze
o nich wielokroć mowa i będą skierowane
do Was konkretne zaproszenia, by włączyć
się w ich celebrację i przeżyć je owocnie
w parafiach, rodzinach i w naszych sercach.
Natomiast dziś chcę poruszyć również

ważny temat modlitwy za nas
kapłanów i o powołania kapłańskie. Niniejszy list pasterski kieruję do Was, wszystkich
wiernych diecezji, aby wyrazić
Wam wdzięczność za dotychczasową modlitwę w intencji
kapłanów i o powołania kapłańskie, a także zachęcić do
rozwinięcia tego dzieła modlitwy w naszej
diecezji. Tym, którzy już się modlą za kapłanów i tym, którzy taki trud modlitwy
podejmą, chcę zaproponować duchowe
wsparcie i formację.
1. Radość, wdzięczność i nadzieja
Od kilku lat w naszym Kościele opolskim
powstają z inicjatywy wielu wiernych i roz
wijają się, różnego rodzaju wspólnoty ludzi,
którzy modlą się za kapłanów. Najbardziej
upowszechnioną formą są tzw. Margaretki.
Są też inne inicjatywy wspierania kapłanów modlitwą. Wielu zapewnia nas o pamięci w modlitwie indywidualnej, w ramach pacierza. Stanowi to dla biskupów
i prezbiterów niezwykle cenne wsparcie,
moc i pokrzepienie serca. Wiemy przecież,
jaką moc ma modlitwa wstawiennicza, tym
bardziej modlitwa wspólna. Jej siła obja-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
27 września – Niedziela XXVI Zwykła
8.00 – za †† Ernestynę i Antoniego Grabisch
10.30 – za † Johanna Knopp i † Johannę Grochla
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny i Piotra z okazji
10. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
28 września – poniedziałek — wspomnienie św. Wacława, męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wilhelma Kucharczyka z okazji
80. rocznicy urodzin
29 września – wtorek — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18.00 – za †† Zofię i Daniela Sikorskich, †† Józefę i Jerzego Maćkowiaków
oraz † Tadeusza Pytlika
30 września – środa — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 – za †† Brygidę i Romana Scholz, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące
1 października – czwartek — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
17.00 – Godzina święta i nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Rudolfa w 25. rocznicę śmierci i † Annę Plachetka, †† z rodziny
Plachetka, Bienia oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2 października – piątek — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła, † szwagra Wilhelma, † kuzyna Norberta
i dusze w czyśćcu cierpiące
3 października – sobota
8.00 – za † Gizelę Golus [od sąsiadów i przyjaciół z ul. Wolności]
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa Lepich, Grzesik i Smiatek
4 października – Niedziela XXVII Zwykła
8.00 – za † Willibalda Cichon w 2. rocznicę śmierci

10.30 – za † Henryka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii
i opiekę Bożą dla całej rodziny
		– Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo
Boże dla rolników i działkowiczów
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Jerzego Barborka w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców Antoniego
i Bronisławę oraz Józefa i Martę

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Z racji trwającej parafialnej pielgrzymki do Lourdes i La Salette w najbliższym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna; również comiesięczne odwiedziny
chorych zostały przełożone na sobotę 10 października.
▪▪ Od czwartku zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele
będą odprawiane codziennie o godz. 17.30.
▪▪ W czwartek serdecznie zapraszam dzieci o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, którą
zakończy modlitwa powierzenia dzieci szczególnej opiece niebiańskich Stróżów.
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zaprasza na
Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się 1 października 2015 r. Rozpoczęcie
o godz. 9.00 Mszą św. w kościele św. Antoniego, zaś od 10.30 w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury występy, prelekcje, rozmowy, kabaret i wiele innych atrakcji.
▪▪ W sobotę i niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka Orkiestr
Kalwaryjskich, a w niedzielę także Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony –
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30.
▪▪ Zapraszamy młodzież do ofiarowania wolnego czasu w ramach wolontariatu, dzięki
któremu od 15 lat do potrzebujących rodzin dociera Szlachetna Paczka. Formularz rekrutacyjny i informacje można znaleźć na stronie www.superw.pl; lider Rejonu Zdzieszowice: Krzysztof Szeszko (krzysztofszeszko@icloud.com).
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na budowę kościołów i jałmużnę postną z całego roku, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na seminarium
duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Józefa
Sykut, lat 63, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Roman Śniegowski, lat 61, z ul. Akacjowej; śp.
Jacek Ochocki, lat 46, z ul. Piastów; śp. Lucjan Bardłowski, lat 68, z ul. Piastów
oraz śp. Józef Kudla, lat 88 z ul. Solownia. 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

