
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 – Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy
– 17.30 – adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie (o godz. 18.00 roz-

pocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatim-
ski, a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-
żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej 
Komunii św.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne 
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja 
o podziałach w Kościele.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ Diecezjalny moderator Róż Różańcowych serdecznie zaprasza w sobotę 14 paź-
dziernika na 2. Diecezjalną Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Świętej Anny. 
Towarzyszyć jej będzie motto: „Idźmy i głośmy Jezusa z Maryją, naszą Matką”. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 15.30. 

 ▪ Na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski przyszła niedziela jest 
dniem, w którym należy przeprowadzić badania statystyczne dotyczące ilości 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św.

 ▪ Fundacja «Życie i Rodzina» podjęła w ostatnim cza-
sie ustawodawczą inicjatywę obywatelską „Zatrzymaj 
aborcję!”, której celem jest wyeliminowanie z polskiego 
prawa możliwości zabijania w fazie prenatalnej dzieci 
z podejrzeniem choroby. W związku z tym, że inicjatywa 
ta zyskała poparcie Episkopatu Polski, Biskup Opolski 
zwraca się z prośbą o jej wsparcie także przez parafie 
naszej diecezji. Powinno mieć ono podwójny wymiar: 
modlitwy w obronie życia poczętego oraz zebrania pod-
pisów. W naszej parafii podpisy poparcia będzie można 
składać w kancelarii parafialnej, w dni powszednie po 
wieczornych Mszach św. (w zakrystii) oraz w niedzielę 
22 października (po Mszach św.) w sali parafialnej.
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W dzisiejszą niedzielę już po raz 17. w ca-
łej Polsce organizowany jest Dzień Papieski. 
Tegorocznym mottem inicjatywy Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia jest hasło „Idźmy 
naprzód z nadzieją!”. Motto to zostało za-
czerpnięte z Listu Apostolskiego Novo Mil-
lenio Ineunte (czyli: Na początku nowego ty-
siąclecia) – dokumentu podpisanego przez 
św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 r. Zdanie 
będące hasłem wyraźnie odwołuje się do 
nadziei: „Dzisiaj Chrystus, którego kontem-
plujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wy-
ruszyli w drogę: «Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego». Ten misyjny 
mandat wzywa nas, byśmy naśladowali en-
tuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy li-
czyć na moc tego samego Ducha, który został 
wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przy-
nagla nas, abyśmy wyruszyli 
w dalszą drogę pokrzepieni 
nadzieją, która «zawieść 
nie może» (Rz 5,5)”. Dzisiaj, 
po 16 latach, te wskazania 
św. Jana Pawła są bardzo 
aktualne, zwłaszcza, gdy 
uświadomimy sobie obraz 
współczesności, jaki wska-
zuje nam Papież Franci-
szek: „W Kulturze często 
zdominowanej przez tech-

nikę jest jakby coraz więcej różnych 
form smutku i samotności, w które po-
padają ludzie, także wielu młodych. 
Przyszłość rzeczywiście zdaje się być 
zakładnikiem niepewności, która nie 
pozwala na osiągnięcie stabilizacji. 
W ten sposób często rodzą się uczu-
cia melancholii, smutku i nudy, które 
mogą powoli doprowadzić do roz-
paczy. Potrzebni są świadkowie na-
dziei i prawdziwej radości, aby od-
pędzić iluzje, które obiecują łatwe 
szczęście ze sztucznymi rajami. Głę-
boka pustka wielu osób może być wy-
pełniona przez nadzieję, jaką nosimy 
w sercach, z wypływającą z niej rado-
ścią. Istnieje wielka potrzeba pozna-
nia radości, która objawia się w sercu 
dotkniętym przez przez miłosierdzie”. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

8 października – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † Willibalda Cichon w 4. rocznicę śmierci, †† z rodzin Cichon i Linek
 10.30 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka, Helenę i Jacka Rzepka, † chrzestną 

S. Marię Kornelię z d. Kupka, † szwagra Norberta, †† z pokrewień-
stwa Kupka, Rzepka i Machura oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Filip Piotr Zajączkowski, Lena Nowaczyk
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Roberta Pietrowskiego w 1. rocznicę śmierci [ofiarowana od 

pracowników i przyjaciół Firmy Mix]

9 października – poniedziałek — wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† rodziców z obu stron, †† braci 

Norberta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

10 października – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joachima z okazji 50. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą w całej rodzinie

11 października – środa
 7.00 – za † ojca Antoniego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Ma-

tyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

12 października – czwartek
 13.00 – ślub: Zuzanna Adamczyk i Bartosz Karbownik
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Bronisława Makarewicza i †† z pokrewieństwa

13 października – piątek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 8.00 – w intencji Parafian
  – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 października – sobota
 13.00 – ślub: Aleksandra Bolek i Sebastian Wojtynek
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Jadwigę Szołtysek, †† Małgorzatę i Maksymiliana Kurpiela, 

† męża Andrzeja, † szwagra Jana Szołtysek, †† z pokrewieństwa Kur-
piela i Szołtysek

15 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś i ich †† trzech synów oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ży-

jących i pokój wieczny dla zmarłych nauczycieli i pracowników 
oświaty [ofiarowana od związków zawodowych]

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Mariannę Kubat w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Kazimierza 

oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele od-
prawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni po-
wszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek (13 października) zapraszam na wieczorne nabożeństwo fatimskie. W tym 
dniu w naszej parafii przypada również coroczny dzień adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. Dla zapewnienia ciągłości osób 
adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem 
(oczywiście, wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
– 8.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 9.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 11.00 – adoracja w ciszy
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


