chłonęło ok. dwóch milionów ofiar […].
Przemiany, jakie dokonują się w Europie,
wpisują się w dramat konfliktów i prześladowań chrześcijan, do których dochodzi w innych częściach świata. Według Raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie w roku 2014 w 116
krajach świata dochodziło do łamania wolności religijnej, z czego w dwudziestu krajach sytuacja jest dramatyczna. Ponad 100
tys. chrześcijan każdego roku jest brutalnie
mordowanych, a jedynym motywem odebrania im życia jest wyznawana przez nich
chrześcijańska wiara. Los chrześcijan oraz
ich obecność w Iraku, Syrii, północnych stanach Nigerii ciągle stoi pod znakiem zapytania. Na oczach całego świata fundamentaliści z „państwa islamskiego” dokonują
rzezi na wyznawcach Chrystusa, przybijając ich do krzyża, zadając tortury, dokonując rytualnych egzekucji. […] Jednym z bolesnych przejawów współczesnej przemocy
jest także zabijanie misjonarzy, najczęściej
pracujących i dających świadectwo Chrystusowi wśród najuboższych mieszkańców
naszego globu. Są wśród nich także Polacy,
jak choćby młodzi franciszkanie o. Zbigniew
Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, którzy
za kilka tygodni będą przez papieża Franciszka ogłoszeni błogosławionymi. […]
2. Chrześcijańska postawa wobec prześladowań
Jako chrześcijanie nie możemy patrzeć na
te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu, prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga się odpowiedzi
ze strony wierzących. Musimy zająć stanowisko zaangażowane i ewangeliczne. […]

Również i dziś mamy prawo domagać się
od możnych tego świata – od instytucji rządowych, organizacji międzynarodowych,
mediów – zdecydowanej reakcji i obrony
prześladowanych chrześcijan. Niestety,
kryzys wartości, niechęć do chrześcijaństwa powodują, że media, zwłaszcza europejskie, milczą na temat dyskryminacji czy
przemocy wobec chrześcijan na naszym
kontynencie. […] Również i my nie możemy
pozostać obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym
obowiązkiem oraz formą wyrazu naszej
własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu sumieniu. […] Zło obecne w świecie
może być zwyciężone jedynie przez heroiczne dobro i otwarcie na moc Boga, który
nigdy nie posługuje się przemocą i agresją.
Musimy zatem w naszych rodzinach i innych wspólnotach wiary kształtować postawy miłości, braterstwa, szacunku dla
innych ludzi i odpowiedzialności za dobro
wspólne. […] Chrześcijanie prześladowani
za wiarę swoje męczeństwo wpisują w jedyną Ofiarę, którą Pan Jezus złożył sam
z Siebie dla zbawienia świata. W ich życiu
realizuje się ewangeliczna zapowiedź Jezusa: „Podniosą na was ręce i będą was
prześladować. I z powodu Mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich”. Również i my winniśmy być gotowi na cierpienie
w obronie chrześcijańskiej wiary. […] Przyszłość Europy i świata zawierzmy Maryi
Matce Kościoła, która jest także Królową
Wyznawców i Męczenników. W łączności
z Kościołem prześladowanym, na mężne
trwanie w wierze i dawanie świadectwa
o Chrystusie, wszystkim błogosławimy.
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L ist p a ster sk i E piskop atu Polsk i
o pr ze ś lado wa niu chr ze ś cija n
Słowo Boże ukazuje dzisiaj szczególną bliskość i zatroskanie Boga o ludzi prostych, pozbawionych środków do życia i zagrożonych w swojej egzystencji. […]
Dziś, gdy przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna wdowa jawi
się jako obraz prześladowanego Kościoła. Patrząc na
ubogą wdowę, musimy zobaczyć w niej miliony naszych braci i sióstr prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Musimy ich zobaczyć, tak jak Chrystus dostrzegł
w świątyni ignorowaną przez wszystkich ubogą i pokorną wdowę. Nie możemy nie zauważyć brata, który
cierpi jak Chrystus i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy
się wówczas jak bliscy Chrystusa, którzy w czasie Jego
męki i śmierci obojętnie „stali z daleka”. […]
1. Współczesne prześladowanie chrześcijan
Prześladowanie chrześcijan jest dzisiaj faktem niezaprzeczalnym. Aby się o tym przekonać, wystarczy
uważnie obserwować wydarzenia, które dokonują
się na naszych oczach lub docierają do nas poprzez
środki masowego przekazu. Prześladowania chrześcijan wpisują się w szerszy kontekst eskalacji przemocy i agresji, którą obserwujemy w otaczającym nas
świecie. Gwałt i przemoc pojawiają się tam, gdzie naruszając godność człowieka, usiłuje się narzucić mu
jakiś rodzaj zachowania, system społeczny, religijny
lub wymusić na nim rezygnację z tego, co mu się
słusznie należy. Prześladowanie chrześcijan przybiera

dziś różne formy: od ośmieszania,
marginalizacji i usuwania z przestrzeni publicznej aż do odbierania życia. Kontynent europejski, który po upadku Cesarstwa
Rzymskiego odbudował się pod
sztandarem Krzyża, dzisiaj jest
odcinany od znaku swojej tożsamości, kultury, a przede wszystkim od chrześcijańskich korzeni.
Krzyż Chrystusa i inne chrześcijańskie symbole stają się w niektórych częściach Europy zakazane. W historii współczesnej
odnajdziemy wiele przykładów
masowych prześladowań chrześcijan. W tym roku przeżywamy
setną rocznicę ludobójstwa
w Turcji. W 1915 r. rozpoczęto
planową eksterminację o charakterze ludobójczym chrześcijan zamieszkujących od wieków
obszary zajmowane przez Imperium Tureckie. Ludobójstwo po-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
8 listopada – NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA
8.00 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego w 1. rocznicę śmierci
10.30 – za † Anelizę Barborka w 5. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
		– modlitwa za roczne dziecko: Aleksander Jońca
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † Gintera Wieczorka, † syna Waldemara, †† rodziców z obu stron
i †† z pokrewieństwa
9 listopada – poniedziałek — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – za zmarłych zalecanych
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji 50.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10 listopada – wtorek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony z okazji 50.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
11 listopada – środa — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
7.00 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazurów oraz †† z rodziny
13.00 – chrzest: Antoni Adam Klimaszewski
12 listopada – czwartek — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
18.00 – za † Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwagrów
13 listopada – piątek — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Jana i Marię Dresler,
† siostrzeńca Dariusza Pelca, †† szwagrów i szwagierki
14 listopada – sobota — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
15.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rity i Stanisława z okazji
50. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny [ks. Antoni]
18.00 – za †† Pawła i Gertrudę Makosz
15 listopada – NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 – za †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, † brata Adolfa i †† teściów Agnieszkę i Juliusza Kowolik oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Piotr Paweł Kowolik
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Natalii
z okazji 18. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj obchodzimy VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym
roku pomoc zostanie skierowana do prześladowanych w Syrii.
Antycypując obchód wspomnienia św. Marcina, nasza młodzież przygotowała dziś
rogale św. Marcina. Akcja ta jest związana z przygotowaniami do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie i zbierania funduszy umożliwiających możliwie liczny udział
młodych w tym wielkim wydarzeniu. Inicjatywy te nazwano: „Bilet dla Brata”
(wspiera zakup biletów do Polski dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej) i „Bilet dla Córki” (wspiera naszą młodzież w wykupieniu tzw. Pakietu Pielgrzyma).
Światowe Dni Młodzieży mają dwie części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy
młodzież z całego świata przebywa w poszczególnych parafiach kraju, który jest gospodarzem; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży
w mieście organizacyjnym. W naszej parafii będziemy gościć prawdopodobnie
grupę z Niemiec, stąd serdecznie proszę o zgłaszanie się chętnych rodzin do przenocowania po dwie lub trzy osoby. Dla zainteresowanych jest przygotowana ulotka.
▪▪ We wtorek 10 listopada o godz. 17.00 odbędzie się w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego spotkanie Grupy Przyjaciół Misji.
▪▪ W środę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczyznę
z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych dla obydwu zdzieszowickich parafii odbędzie się w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W sobotę o godz. 10.30 podczas Mszy św. w kościele św. Antoniego ks. dziekan
ustanowi 21 nowych lektorów dla dekanatu leśnickiego, w tym 6 z naszej parafii.
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 odbędzie się w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego spotkanie Franciszkańskiego Zakonu.
▪▪ W związku z zarządzonymi w całej diecezji przez Biskupa Opolskiego wyborami
do Parafialnych Rad Duszpasterskich informuję, że parafia nasza – z racji powołania Rady zaledwie półtorej roku temu – została zwolniona z tego obowiązku.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na Światowe Dni Młodzieży. „Bóg zapłać” za ofiary.

