▪▪ 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. uczestniczyło 836 osób
(90 więcej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło 249 wiernych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby misji; w przyszłą niedzielę kolekta zastanie przekazana na potrzeby Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę
Chodurską, lat 70, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie…

Światowa Niedziela Misyjna – ciąg dalszy ____________________________________
ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową
perspektywę, a tym samym decydujące
ukierunkowanie». Ewangelia jest Osobą,
która stale daje siebie i nieustannie zachęca tych, którzy ją przyjmują z wiarą
pokorną i wyrażającą się w czynach, do
dzielenia swojego życia poprzez rzeczywisty udział w Jego paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. W ten
sposób Ewangelia staje się przez chrzest,
źródłem nowego życia, wolnego od panowania grzechu, oświeconego i przekształconego przez Ducha Świętego. Przez
bierzmowanie staje się umacniającym namaszczeniem, które dzięki temu samemu
Duchowi Świętemu wskazuje nowe drogi
i strategie świadectwa i bliskości. A przez
Eucharystię staje się pokarmem człowieka
nowego, «lekarstwem nieśmiertelności».
Świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa. Poprzez Kościół
kontynuuje On swoją misję Miłosiernego
Samarytanina, opatrując krwawiące rany
ludzkości, oraz misję Dobrego Pasterza,
nieustannie poszukując tych, którzy się zagubili na drogach zagmatwanych i prowa-

dzących do nikąd. Dzięki Bogu nie brakuje
znaczących doświadczeń, które świadczą
o przemieniającej mocy Ewangelii.
Misja Kościoła ożywiana jest duchowością
nieustannego wychodzenia. Chodzi o «wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do wszystkich peryferii
potrzebujących światła Ewangelii». Misja Kościoła pobudza postawę nieustannej pielgrzymki przez różne pustynie życia,
poprzez różne doświadczenia głodu oraz
pragnienia prawdy i sprawiedliwości. Misja Kościoła inspiruje doświadczenie ciągłego wygnania, aby człowiek spragniony
nieskończoności poczuł swoją kondycję
wygnańca zmierzającego do ostatecznej
ojczyzny, umiejscowionego między «już»
a «jeszcze nie» Królestwa Niebieskiego. Misja mówi Kościołowi, że nie jest on celem
samym w sobie, ale jest pokornym narzędziem i pośrednictwem Królestwa. Kościół,
który lubuje się w sukcesach doczesnych,
nie jest Kościołem Chrystusa. Dlatego właśnie powinniśmy wybierać «raczej Kościół
poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu
zamknięcia się i wygody kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa»”.

R. IV: 2017, nr 42 (210)
Przypadająca dziś Światowa Niedziela Misyjna – która jest okazją, aby poprzez modlitwę i gesty solidarności wspierać Kościoły w krajach misyjnych – mobilizuje
nas do uważnej refleksji nad przesłaniem
kierowanym z tej okazji przez Ojca Świętego. W Orędziu zatytułowanym Misja
w centrum wiary chrześcijańskiej papież
zachęca, by „postawić sobie kilka pytań
dotykających naszej chrześcijańskiej tożsamości i naszych obowiązków jako ludzi
wierzących w świecie ogłupionym wieloma złudzeniami, zranionym wielkimi
frustracjami i rozdartym wieloma bratobójczymi wojnami, które niesprawiedliwie
uderzają zwłaszcza w niewinnych. Co jest
podstawą misji? Co jest istotą misji? Jakie
jest niezbędne nastawienie misji?”. I w dalszej części Orędzia odpowiada: „Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na przemieniającej
mocy Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w sobie udzielającą się
radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe
życie: życie Chrystusa Zmartwychwstałego.
Bóg Ojciec pragnie egzystencjalnej transformacji swoich synów i córek; przemiany,
która wyraża się w życiu ożywianym przez
Ducha Świętego, naśladując Jezusa Syna ku
chwale Boga Ojca. Zatem misją Kościoła nie
jest upowszechnianie jakiejś ideologii reli-
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gijnej, ani też propozycji wzniosłej etyki.
Wiele ruchów w świecie potrafi wytworzyć wzniosłe ideały lub zasługujące na
uwagę ekspresje etyczne. Jezus Chrystus
poprzez misję Kościoła nadal głosi Ewangelię i działa, a zatem staje się ciągle na
nowo nam współczesny, aby ci, którzy
przyjmują Go z wiarą i miłością, doświadczali przemieniającej mocy Jego Ducha
Zmartwychwstałego. Zawsze pamiętamy,
że «u początku bycia chrześcijaninem nie

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
22 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich, †† teściów, † męża
Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki i szwagrów 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 Adama z okazji urodzin
17.15 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego]
18.00 – za † Andrzeja Smolińskiego, † jego żonę Marię, † syna Ryszarda,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
23 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w 34. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę
i Jerzego Koppa, †† teściów Annę i Franciszka, †† dziadków z obu
stron oraz †† z pokrewieństwa
24 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 6. rocznicę śmierci
25 października – środa
7.00 – za † Kazimierza Harasimczuka [ofiarowana od sąsiadki Gizeli z Bernardem]
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzą marianki]
26 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Helmuta Grzesika w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i rodzeństwo
27 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma
Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron
28 października – sobota
12.00 – ślub: Karolina i Dariusz Siebler
14.00 – ślub: Wioleta Gaura i Piotr Rutowicz

17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z rodziny Kral i Głuszek

29 października – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Zuzanny, a także z podziękowaniem za łaski i o opiekę Bożą dla Wiolety z okazji urodzin
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy i Jerzego z okazji 60. rocznicy ślubu i 80. rocznicy urodzin Jerzego oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysława z okazji 65.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym
kościele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30
w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15.
▪▪ W poniedziałek (23 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 św. Ojca Pio
i katecheza biblijna.
▪▪ 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 drugich gimnazjalnych.
▪▪ W przyszłą niedzielę we wszystkich parafiach naszego dekanatu będziemy gościć
przełożonych lub diakonów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Pragną oni głosić słowo Boże, a także prosić o wsparcie finansowe
dla naszego seminarium. Jest to kolejna okazja, by mogła się realizować współodpowiedzialność Diecezjan za formację kapłańską przyszłych duszpasterzy. Do
naszej parafii z taką misją przyjedzie diakon Wojciech Dombek.
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

