▪▪ 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. Natomiast o godz.
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony –
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

EPISKOPAT POLSKI

Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie inicjatywy Różaniec do granic
Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu
i odmawiajcie różaniec.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej
modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju,
w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą
sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.
Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę.
Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni
świeccy, dorośli, młodzież i dzieci.
Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach,
chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach.

Odpust parafialny – ta tradycyjna nazwa uroczystości ku czci patrona parafii

przypomina nam o istocie tego święta, a mianowicie o możliwości uzyskania odpustu.
W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów,
które jednak nie uwalnia od kar doczesnych. Uwolnienie od tych kar, które spotykają
nas za życia lub po śmierci w czyśćcu, daje czerpanie ze skarbca odpustów Kościoła.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonania dzieła obdarzonego odpustem –
dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak przywiązania do grzechu,
stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
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Ufał Bogu i kochał Kościół – te

dwie cechy naszego Patrona powinny być dla
nas ciągłą inspiracją! Zwłaszcza dzisiaj, gdy
obchodzimy parafialne święto ku jego czci,
warto podjąć refleksję o naszym zawierzeniu Bogu (nawet w sytuacjach doświadczeń
i prób) i o rozumieniu przez nas tajemnicy
Kościoła. Pomocą mogą być fragmenty jednego z listów św. Ojca Pio: „Boski Budowniczy
poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta
i dokładne wygładzanie stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najłaskawsza Matka nasza,
święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie kościoła. I tak jest naprawdę. Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób
najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim
wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć.
Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak
również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego
najwyższej mądrości i opatrzności, zostały
przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli. Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale
winna być wygładzona uderzeniami młota
i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowni-

czy. A czym są owe ciosy młota i dłuta?
Są to ciemności, moja siostro, obawy,
pokusy, boleści duszy i duchowe lęki,
zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki
ciała. Dziękujcie zatem nieskończonej
dobroci wiekuistego Ojca, który w ten
sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Otwórzcie serce
owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz
i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom:
On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
24 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – kiermasz i odpust parafialny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Zdzisława
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny Wenszka
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
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 Justyny z okazji 50. rocznicy
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Lidii oraz
o zdrowie i opiekę Bożą w całej rodzinie
25 września – poniedziałek — wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
18.00 – za † męża Helmuta Rudoll, † matkę Wilhelminę Vogel, †† jej mężów:
Rudolfa i Jerzego, †† rodziców Jana i Emmę Schampera, †† brata
i bratową, † ciocię Agnieszkę oraz bratową Elżbietę
26 września – wtorek
18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz oraz Klarę i Adolfa Zermann,
†† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa Paisdzior, † bratową Krystynę,
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
27 września – środa — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za † Gerharda Lebok
28 września – czwartek — wspomnienie św. Wacława, męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Agnieszki z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

29 września – piątek — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18.00 – za † męża Józefa Sykut w 2. rocznicę śmierci, † mamę Bronisławę
oraz †† z rodziny
30 września – sobota — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioł Stróża dla
Marty Kubickiej z okazji 1. rocznicy urodzin
1 października – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† Ernestynę i Antoniego Grabisch, †† Jerzego i Teresę Grabisch,
†† z pokrewieństwa z obu stron 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 Justyny i Przemysława
oraz o opiekę Anioła Stróża dla rocznej Julii i dla Jakuba
		– Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo
Boże dla rolników i działkowiczów
		– modlitwa za roczne dziecko: Łucja Bednarz
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Henryka Olczyk, †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję za obecność
i głoszone Słowo Boże ks. prof. dr. hab. Norbertowi Widokowi, a także wszystkim
służbom – z muzyczną, liturgiczną i porządkową na czele, oraz Parafialnej Radzie
Duszpasterskiej za przygotowanie uroczystości. Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę obfitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
▪▪ W poniedziałek (25 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w środę (27
września) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
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

