Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie ograniczenia handlu w niedziele
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
– biorąc również pod uwagę liczne głosy
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego
i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego
„Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego
kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski,
jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu
społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych
oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac
nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby
zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.
Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych
– realizując własną uchwałę programową
i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady
5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. […]
W okresie przygotowań do obchodów
100-lecia odzyskania Niepodległości nie

można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny
wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera
w sobie jedną z podstawowych prawd
o naturze człowieka, który współistnieje
z innymi i tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera
się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób
pracujących w handlu – choć to ich los
najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując
spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym
obszar budowania relacji z innymi do samej
tylko konsumpcji, do zdobywania nowych
towarów, mających rzekomo nieustannie
poprawiać standard życia, co ostatecznie
jest formą materializmu praktycznego.
Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym
państwie, aby mieli na względzie przede
wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie
wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia
władzy, w tak ważnej społecznie kwestii.
Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. […] Niedzielny
odpoczynek jest jednym z nierozłącznych
elementów sprawiedliwego traktowania
wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. […]
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Zbliżające się liturgiczne wspomnienie jednego
z najbardziej znanych i czczonych świętych europejskich – św. Marcina, biskupa Tours – a nadto
okoliczność organizowanego na naszym osiedlu
wydarzenia z tej okazji, stanowią zachętę do refleksji związanej z tym świętym rycerzem, a potem biskupem. Urodził się w Panonii, na obszarze dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej
ok. 316 r. Ojciec wybrał dla niego karierę wojskową. Już we wczesnej młodości Marcin zetknął się z chrześcijaństwem i po pokonaniu
wielu trudności znalazł się w gronie katechumenów przygotowujących się do chrztu. Otrzymał
ten sakrament w wieku około 20 lat, lecz musiał
jeszcze przez wiele lat pozostać w wojsku. Po
zakończeniu służby wojskowej udał się do Poitiers we
Francji, do św. Hilarego. Został przez niego wyświęcony
na diakona i kapłana, wybrał
życie monastyczne i razem
z kilkoma uczniami założył
w Ligugé najstarszy znany
w Europie klasztor. Około 10
lat później chrześcijanie z Tours, którzy zostali bez pasterza, obwołali go swym biskupem. Od tamtej pory Marcin
z wielkim zapałem poświęcił się ewangelizacji wsi i formacji kleru. Choć przypisuje
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się mu różne cuda, św. Marcin znany
jest przede wszystkim z uczynku miłości braterskiej, gdy – jeszcze jako
młody żołnierz – spotkawszy na drodze zziębniętego żebraka oddał mu połowę płaszcza (połowa żołnierskiego
płaszcza należała do państwa). W nocy
ukazał mu się we śnie Jezus, okryty tym
właśnie płaszczem. To wydarzenie, często i chętnie przedstawiane w sztuce
i literaturze, przybliża nam nie tylko
wrażliwość św. Marcina, ale na miarę
symbolu wskazuje na ponadczasowy
i uniwersalny charakter dobra, którym
możemy „okryć” spotykanych ludzi.

Wilfred Thompson, Św. Marcin i żebrak, 1918 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
6 listopada – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † ojca Eugeniusza Sobalę w 5. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin
Sobala, Pszczoła, Nosila i Brauner
7 listopada – wtorek
18.00 – za † ojca Jacka Pykę w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
8 listopada – środa
7.00 – za †† seniorów i przyjaciół Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”:
Urszulę Irenę Bohdan, Elżbietę Bucher, Hildegardę Knopp, Henryka
Makosz, Irmagardę Jadwigę Szołtysek, Elfrydę Gola, Jadwigę Chodurską
9 listopada – czwartek — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
17.00 – za † Annę Smiatek w 20. rocznicę śmierci, † jej męża Józefa oraz
†† z pokrewieństwa
10 listopada – piątek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – za †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, † męża Norberta,
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11 listopada – sobota — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
18.00 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† z pokrewieństwa z obu stron

12 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Jana i Marię Dresler, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† Hildegarę i Johanna Knopp, † Johannę Grochla, † chrzestną
Jadwigę i jej męża Huberta, †† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Jerzego Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwagrów

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Jeszcze dzisiaj i jutro serdecznie zapraszam na nabożeństwo różańcowe w in-

tencji zmarłych zalecanych, których imiennie będziemy wymieniać przed
modlitwą różańcową.

▪▪ W środę o godz. 17.30 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne z s. Nicolą dla wszystkich marianek (także kandydatek).
▪▪ W czwartek (9 listopada br.) społeczność uczniowska wraz z Radą Rodziców naszej
szkoły oraz Samorząd Starego Osiedla zapraszają na obchody DNIA ŚWIĘTEGO
MARCINA. Święto rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00. W programie m.in.: przemarsz w barwnym korowodzie ulicami Starego Osiedla (Katowicką, Wigury i Kopernika), inscenizacja dotycząca życia św. Marcina, poczęstunek rogalikami świętomarcińskimi oraz możliwość zakupu kiełbasek z grilla.
▪▪ W sobotę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczyznę
z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych odbędzie się
w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.
▪▪ W niedzielę 12 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziemy obchodzić 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
pod hasłem: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Wyrazem materialnego
wsparcia prześladowanych chrześcijan będzie zbiórka do puszek przed kościołami.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Marię Pixa,
lat 73, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbył się w piątek); w Niemczech zmarł śp. Fryderyk Konietzny, lat 74, dawniej zamieszkały przy ul. Roosevelta. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
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

