▪▪ Odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę dziś w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i przez cały jutrzejszy dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada
i spełnią warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.
▪▪ Od czwartku do 6 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele
różaniec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi zmarłymi można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas kolekty
(będą czytane przed różańcem za zmarłych).
▪▪ W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek modlitwę różańcową za zmarłych (o godz. 17.00) odprawimy w połączeniu z Godziną Świętą. W piątek po Mszach św. odmówimy litanię ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę 4 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę (5 listopada) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków
i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium duchownego; w Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzymanie
cmentarza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego. W przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana Łyczko,
lat 69, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek – o godz. 14.00 Msza św.
w naszym kościele, pochówek w Żyrowej). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
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Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w parafiach naszego dekanatu jako dzień szczególnej współodpowiedzialności za sprawę wykształcenia nowych pokoleń kapłańskich.
Goszcząc przedstawicieli seminarium duchownego w Opolu warto wspomnieć o niełatwych
początkach tej niezwykle ważnej dla każdego
Kościoła lokalnego instytucji. Starania o powołanie seminarium duchownego dla Śląska
Opolskiego podjął od samego początku swojej posługi pierwszy administrator nowej jednostki kościelnej (Administracji Apostolskiej
Śląska Opolskiego), ks. Bolesław Kominek
(1945–1951). Już w 1945 r. zwrócił się on do
diecezjan z odezwą O przyszłe pokolenie kapłanów, w której zachęcał do modlitwy o nowych i godnych kapłanów. Rozbudzeniu temu

Odpowiedzialność za nowe pokolenia kapłanów – ciąg dalszy __________________
ścielną, i tutaj we wrześniu 1949 r. rozpoczął studia pierwszy rocznik w liczbie 35
osób. W roku następnym (1950) na potrzeby Seminarium przysposobiono budynki dawnego kościoła bożogrobców
w Nysie z pięknym barokowym kościołem
pw. św. Piotra i Pawła i przeniesiono tutaj
z Krakowa wyższe roczniki studentów. Nie
bez problemów skompletowano pierwsze
grono wykładowców, w większości dojeż-

dżających z Wrocławia i Katowic. Od roku
akademickiego 1953/1954 najstarszy rok
studiów umieszczano w Opolu i stan ten
trwał do 1977 r., w którym to bp A. Nossol przeniósł całość seminarium do Nysy.
W 1997 r., trzy lata po utworzeniu w Opolu
Uniwersytetu z Wydziałem Teologicznym
(którego alumni seminarium stali się studentami) bp A. Nossol przeniósł Wyższe
Seminarium Duchowne w Nysie do Opola.

Widok gmachu i kościoła seminaryjnego w Opolu, fot. A. Nowak

29 października 2017 r.

miało też służyć erygowane w 1948 r.
Dzieło Powołań Kapłańskich, którego
celem – jak głosił statut Dzieła – było
wspomaganie powołań „poprzez modlitwy, dobre uczynki i umartwienia,
troskę o religijne wychowanie dzieci
i młodzieży w rodzinach katolickich,
a także poprzez materialne wspomaganie kształcących się przyszłych kapłanów”. Tym apelom i inicjatywom
towarzyszył wysiłek pozyskania jakiegoś locum, a także uczelni dla kleryków. Ks. Kominek początkowo liczył na możliwość przyłączenia się do
wydziału teologicznego w Krakowie
(gdzie studiowali także klerycy z diecezji katowickiej), albo do planowanego wydziału teologicznego na uniwersytecie we Wrocławiu (co zresztą
nie doszło do skutku). Pierwszej koncepcji sprzyjał fakt przekazania przez
kard. A. Sapiehę budynków po augustianach w Krakowie, co jednak uniemożliwiły władze państwowe. Z tych
samych politycznych powodów nie powiodły się także próby przejęcia budynków poklasztornych w Czarnowąsach. Wreszcie po długich staraniach
udało się latem 1949 r. zaadaptować
budynek przy ul. Książąt Opolskich
44 w Opolu, będący własnością ko-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
30 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Emila
z okazji 35. rocznicy ślubu i z okazji urodzin Emila oraz o opiekę
Bożą dla całej rodziny
31 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 Katarzyny z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
1 listopada – środa — UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – w intencji Parafian
14.00 – nabożeństwo na cmentarzu
18.00 – za zmarłych zalecanych w wypominkach
2 listopada – czwartek — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – za zmarłych zalecanych w wypominkach
17.00 – Godzina święta oraz nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych
18.00 – za † ojca Jerzego Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Annę,
† brata Józefa, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 listopada – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za †† z rodzin Skóra, Niestrój, Stanusz i Klimek
4 listopada – sobota — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz oraz †† dziadków z obu stron
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za †† męża Karla Kupka, † zięcia Wilhelma Mleczka, †† rodziców
Gertrudę i Józefa Barteczko
5 listopada – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skora, † ojca Rudolfa,
†† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę Malik oraz
†† dziadków
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Franciszka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Maja Procko, Mikołaj Matuszewski, Natalia Róża Daroń
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † Gintera Wieczorka w 4. rocznicę śmierci, † syna Waldemara,
†† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie dodatkowo jeszcze dzisiaj od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.) oraz w poniedziałek i wtorek od 10.00 do 11.00 i od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.).
▪▪ W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę, czyli o godz. 8.00, 10.30 i 18.00. Po południu o godz. 14.00
w kaplicy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych z tradycyjną procesją na cmentarzu.
▪▪ W czwartek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św.
w naszym kościele o godz. 7.00 (za zmarłych zalecanych) i o godz. 18.00.
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

