▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, po której młodzież naszego gimnazjum wystąpi z przedstawieniem misyjnym. Przed Mszą św. o godz. 17.00
odbędzie się próba scholi. Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych.
▪▪ W piątek 28 października o godz. 18.45 odbędzie się zapowiadane spotkanie
uczestników planowanej w lutym 2017 r. parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie dodatkowo już w piątek i sobotę od 10.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 17.30
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▪▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyły 744 osoby (150
osób mniej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło 257 wiernych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby misji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

Wszystkie ludy i kultury mają prawo do
otrzymania orędzia zbawienia, które jest
darem Boga dla wszystkich.
Nie wyczerpał się ewangeliczny nakaz:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego”.

Ochrzczony to znaczy posłany – ciąg dalszy __________________________________
i rozpoczął się prawdziwy rozwój: w ciągu
stu lat Kościół rozrósł się z 266 milionów
do 1,3 miliarda wiernych w 2015 r. Spośród ponad 3 tys. katolickich jednostek terytorialnych na świecie (diecezje, wikariaty
apostolskie itp.) ponad 1200 znajduje się
w najbiedniejszych krajach świata, zapewniając miejscowym Kościołom „minimum
istnienia”, najniezbędniejsze zaopatrzenie życiowe. Zbiórka w Niedzielę Misyjną
umożliwia pracę duszpasterską i socjalną
Kościoła na tych terenach oraz pomaga
wcielać w życie różne projekty społeczne
jak budowa kościołów, ośrodków zdrowia czy kształcenie seminarzystów i katechistów. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało w ubiegłym
roku na pomoc dla Kościoła misyjnego ponad 1 mln dolarów. W 97 krajach świata
pracuje obecnie 2007 misjonarzy z Polski;
najwięcej w Afryce i na Madagaskarze –
810, następnie w Ameryce Łacińskiej i na
Karaibach – 784, w Azji – 327, w Oceanii –

67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Na całym świecie na terytoriach misyjnych pracuje: 32435 kapłanów diecezjalnych, 11242
kapłanów zakonnych, 8374 braci zakonnych i 62524 siostry zakonne. Papieskie
Dzieła Misyjne w Polsce prowadzą kilka
stałych akcji: AdoMiS – Adopcja Misyjnych
Seminarzystów; Misyjny Bukiet – zamiast
kwiatów przynoszonych na uroczystości
składa się dar modlitwy i równowartość
pieniężną na utrzymanie kleryków w krajach misyjnych; Misyjne Apostolstwo Chorych – pierwsze piątki miesiąca za misjonarzy oraz cierpienie ofiarowane Bogu
w intencji misji; Żywy Różaniec dla Misji
– duchowe wsparcie oraz pomoc w wybudowaniu kaplicy (w Azji); Młodzieżowy
Wolontariat Misyjny – program dla młodzieżowych wspólnot szkolnych i parafialnych; Kolędnicy Misyjni – akcja bożonarodzeniowego kolędowania dzieci, które
odwiedzając rodziny zbierają ofiary dla
swoich rówieśników w krajach misyjnych.

23 października 2016 r.

Z Orędzia Papieża Franciszka

Dzisiaj już po raz 90. Kościół katolicki obchodzi Światową Niedzielę Misyjną. Inicjatorem
tego dzieła był papież Pius XI (1922–1939),
któremu często nadaje się tytuł wielkiego
papieża misyjnego – m.in. jego encyklika
Rerum Ecclesiae z 1926 r. była dla misji dokumentem o przełomowym znaczeniu. Potwierdził w niej potrzebę zainteresowania
całego świata misjami, zmobilizowania się
do modlitwy i ofiar na rzecz misji, ujawnia-

jących żywotność i powszechność Kościoła. Wszechstronne zabiegi papieża
Piusa XI, a później także kolejnych papieży, przyniosły rezultaty. W chwili
ustanawiania Światowej Niedzieli Misyjnej przed 90 laty Kościół katolicki
miał inne oblicze: 80 proc. jego członków mieszkało w Europie i Ameryce,
a Kościół dopiero nabierał charakteru
prawdziwie powszechnego. W większości państw Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki, Azji i Oceanii albo wcale
nie było miejscowych biskupów, albo
było ich bardzo niewielu. Zaangażowanie misyjne przyczyniło się do ogromnych zmian pod tym względem. Młode
Kościoły lokalne rozwinęły się w wielkim stopniu właśnie dzięki zbiórkom
pieniężnym ze „Starego Świata” (organizowanym m.in. w Niedziele Misyjne)

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
23 października – Niedziela XXX Zwykła
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† dwóch braci Henryka i Gerharda, † szwagierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy i Zygmunta
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie
		– modlitwa za roczne dziecko: Wiktoria Kucharczyk
		– chrzest: Laura Wiktoria Kliś
14.00 – chrzest: Emilia Kowolik
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony i Józefa z okazji 25. rocznicy ślubu oraz za † męża Jerzego Wiktor w 33. rocznicę
śmierci, †† rodziców Annę i Jerzego Koppa, †† teściów i dziadków
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
24 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Janinę i Władysława Kwiecień oraz †† Różę i Jana
Rak, †† dziadków z obu stron oraz † wujków Bernharda i Stefana
25 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 5. rocznicę śmierci
26 października – środa
7.00 – za † męża Józefa Mandala, †† rodziców z obu stron, † brata Józefa,
†† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
27 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z rodziny
Kral i Głuszek
28 października – piątek — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda]
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma
Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron

		– do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
o uwolnienie z mocy zła, szczerą skruchę i życie w przyjaźni z Bogiem
dla tkwiących w grzechach i nałogach oraz tych, którzy porzucili łaskę
wiary [ofiarowana od Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego]
29 października – sobota
14.00 – chrzest: Adam Adamczyk
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji i Stanisława z okazji 50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
30 października – Niedziela XXXI Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny i Stanisława
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Artura z okazji
25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie
14.00 – chrzest: Marta Alicja Kubicka
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Krzysztofa
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś przypada Światowa Niedziela Misyjna, która jest okazją, aby poprzez modlitwę i gesty solidarności wspierać Kościoły w krajach misyjnych.
▪▪ W poniedziałek 24 października serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tym razem rozpocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich nabożeństwem różańcowym, a po Mszy św. będzie litania do Ojca Pio i katecheza biblijna.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (26 października) o godz. 18.30 do
domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego na prelekcję pt. „Zarys problematyki związanej z ogrzewaniem obiektów sakralnych”, którą wygłosi ks. dr
Antoni Pietrzyk MSF.
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

