▪▪ Informacja dla narzeczonych: Nauki przedmałżeńskie organizowane są w soboty
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
— 10 września i 12 listopada 2016 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
— 17 września i 19 listopada 2016 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym”;
— 24 września i 26 listopada 2016 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii.
W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, kierowany do wszystkich
parafii w Polsce, by w imię chrześcijańskiego współczucia i braterskiej solidarności z osobami poszkodowanymi podczas trzęsienia ziemi we Włoszech zorganizować dla nich materialne wsparcie, również przed naszym kościołem w niedzielę
18 września będzie można złożyć ofiarę na ten cel. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Łucję Mętel, lat 83, z ul. Ogrodowej. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Diecezji Opolskiej zaprasza w sobotę 17 września 2016 r.
na doroczną Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium „Maria Hilf” w Zlatych Horach (Czechy). W programie pielgrzymki: od godz. 9.30 powitanie pielgrzymów i Droga
Krzyżowa; uroczysta Msza św. o godz. 11.00 i nabożeństwo maryjne o godz. 14.00. Tegoroczna XXI pielgrzymka
odbywać się będzie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
▪▪ W przyszłą niedzielę (18 września) na Górze Świętej Anny
odbędą się doroczne dożynki diecezjalne, pomyślane jednocześnie jako diecezjalne dziękczynienie za Światowe
Dni Młodzieży. Suma dożynkowa będzie odprawiona
o godz. 11.00. W tegorocznych obchodach nasza parafia
została poproszona o reprezentowanie dekanatu leśnickiego. Stąd chętnych, którzy mogliby stworzyć delegację z koroną żniwną, chlebem i darem ołtarza serdecznie proszę o osobisty kontakt.

DOŻ YNKI
DIECEZ JALNE

18 września 2016 r.

R. III: 2016, nr 37 (153)

Caritas Christi urget nos!
Cytowane wyżej słowa św. Pawła: „Miłość
Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14) były
biskupim zawołaniem, a jednocześnie niezwykle trafnym podsumowaniem życia człowieka, który w skomplikowane i nieraz bardzo tragiczne dzieje naszych ziem „włożył”
przepiękną kartę. Biskup Józef Marcin Nathan – o nim jest mowa – w ostatnim czasie
w naszym lokalnym Kościele jest przywoływany dość często, a to głównie za sprawą
ciągle żywego dzieła jego życia: „Miasteczka
Miłosierdzia” w Branicach, ale także i dzięki
takim wydarzeniom, jak jego drugi (po niemal 68 latach) pogrzeb, który odbył się 8 listopada 2014 r. właśnie w Branicach, przypominając jego tragiczny koniec życia. Od
kilku tygodni, przy poparciu Biskupa Opolskiego, istnieje w naszej diecezji inicjatywa
zbierania podpisów wiernych, które mają
być wyrazem poparcia dla idei rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego biskupa Nathana. Warto więc choćby tylko zasygnalizować fenomen kapłana, który jest wzorem
oddania ludziom zwłaszcza najbardziej sponiewieranym przez los i przez innych ludzi.
Urodzony w 1867 r. syn nauczyciela w Tłustomostach przyjął święcenia kapłańskie
w 1891 r. i rok później skierowany przez biskupa ołomunieckiego w charakterze wika-

11 września 2016 r.

riusza do Branic tam zostawił swoje serce.
Od 1924 r. ks. Nathan był też wikariuszem
generalnym dla niemieckiej części archidiecezji ołomunieckiej, a w 1943 r. papież Pius XII mianował go jej biskupem
pomocniczym. Do dzisiaj zachwyca to
tworzone przez niego w ciągu 40 lat
miasto chorych, z pięknymi architektonicznie budynkami, najnowocześniejszą infrastrukturą, z cudownym kościołem, gdzie już w roku wybuchu II wojny
światowej znalazło pomoc 1700 osób.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
11 września – XXIV Niedziela Zwykła
8.00 – za † męża Henryka Gola, † matkę Józefę Nawój oraz †† z pokrewieństwa Gola i Nawój
10.30 – za † męża Eugeniusza Szajkowskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Emmę Gołdyn
		– chrzest: Kacper Wierzba
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Małgorzatę Cieślak w 2. rocznicę śmierci
12 września – poniedziałek
18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca
Waltera i † jego wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa
13 września – wtorek — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 września – środa — ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7.00 – za † męża i ojca Herberta Habelok z okazji 80. rocznicy ziemskich
urodzin
15 września – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
16 września – piątek — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
18.00 – za † Joachima Kwiotek, †† Paulinę i Ryszarda Lebok oraz †† z rodzin
Kwiotek i Lebok
17 września – sobota
16.00 – chrzest: Maja Krystyna Korsak
18.00 – za † Edwarda Jagielnickiego oraz †† z rodziny
18 września – XXIV Niedziela Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli i Bernarda z okazji 55. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Henryka Olczyk w 15. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj tegorocznych Złotych Jubilatów Małżeńskich na
modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Mszy św. o godz.
14.00 w kościele seminaryjno-akademickiego przy ul. Drzymały 1 w Opolu.
▪▪ Również dzisiaj Zarząd Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo” oraz Sołtys i Rada
Sołecka wsi Oleszka zapraszają o godz. 14.00 na II Spotkania Muzyczne „Na stawie”. Szczegóły na plakacie.
▪▪ We wtorek serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ W środę (14 października) o godz. 18.00 w Ochronce odbędzie się spotkanie członków i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego poprzedzone nabożeństwem w kościele św. Antoniego.
▪▪ W środę o godz. 17.00 mają także swoje spotkanie Dzieci Maryi. Wszystkie dziewczyny, które chciałyby być mariankami są zaproszone też na to spotkanie.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które pragną
przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2017 r. w naszym kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.
▪▪ Parafialna Rada Duszpasterska, Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają w sobotę 17 września od godz. 16.00 na odpustowo-osiedlowy piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: występ mażoretek, gry i zabawy dla dzieci oraz konkurs z nagrodami
„Mom talent” (godz. 16.00–19.00), koncert zespołu „Kontrasty” (godz. 19.00–
20.00), a także biesiada osiedlowa.
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

