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Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, już 
po raz dziewiąty obchodzony jest Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym. Od 2011 r., decyzją papieża Be-
nedykta XVI, Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie stała się niezależną Fundacją 
Papieską. W przeszłości także Kościół 
w Polsce był wspierany przez tę Fun-
dację, a dotyczyło to przede wszystkim 
seminariów, misjonarzy, księży studiu-
jących poza Polską, zakonów kontem-
placyjnych, drukarni katolickich, a także 
pomocy finansowej przy remontach czy 
budowie obiektów kościelnych. Stowa-
rzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
woła o sprawiedliwość i prosi o modli-
twę oraz o wsparcie materialne.
Trwające wojny: od 2003 r. w Iraku oraz 
od 2011 r. w Syrii, a także tzw. Arabska 
Wiosna w latach 2010–2013 doprowa-
dziły do załamania struktury społecznej 
na Bliskim Wschodzie. Ludzie wszystkich 
wyznań uciekają z Bliskiego Wschodu 
w wyniku coraz szerzej zataczającego się 
kręgu przemocy fundamentalistów is-
lamskich z Daesh, określających się rów-
nież mianem Państwa Islamskiego. Dą-
żąc do zaprowadzenia kalifatu, opartego 
na prawie z VII w., we wszystkich kra-
jach arabskich Daesh dokonuje czystek 
religijnych, prześladując, wypędzając 

i mordując tych, którzy nie chcą się pod-
porządkować sunnickiej ekstremistycznej 
doktrynie. Zagrożeni są sami muzułmanie 
z odłamu szyickiego i umiarkowani sunnici. 
Najbardziej zagrożeni są jednak bliskow-
schodni chrześcijanie i jazydzi. Tym dwóm 
grupom grozi całkowite unicestwienie. 
W rezolucji z 4 lutego 2016 r. Parlament Eu-
ropejski uznał oficjalnie, że zbrodnie doko-
nywane przez Daesh na chrześcijanach, ja-
zydach i innych mniejszościach religijnych 
są ludobójstwem. ONZ do tej pory unika 
określać tym mianem poczynania Daesh, 
co pozwala organizacji na niepodejmowa-
nie zdecydowanych działań przeciw ter-
rorystom na Bliskim Wschodzie. Dotych-
czas wieloreligijne społeczności na Bliskim 
Wschodzie stają się coraz bardziej mono-
religijnymi środowiskami rządzonymi przez 
bezwzględnych ekstremistów islamskich.

Gdzie na Bliskim Wschodzie najbar-
dziej potrzebna jest pomoc?
Syria
Szacuje się, że na przestrzeni sześciu lat 
(od 2011 r.) liczba chrześcijan w Syrii spa-
dła o 50% (92 500 osoby). Aktualnie chrze-
ścijanie stanowią 5% populacji Syrii. Wy-
jątkowo dramatycznym przykładem jest 
Aleppo, znajdujące się w epicentrum sy-
ryjskiej wojny domowej. Całość populacji 
miasta skurczyła się z 2,3 miliona do 1,6 
miliona (o 30%), a jednocześnie w tym sa-
mym okresie liczba chrześcijan w Aleppo 
zmalała o 80%. Obecnie Aleppo zamiesz-
kuje ok. 35 000 chrześcijan. Spadek tej 
liczby postępuje coraz szybciej.
Irak
Po rozpoczęciu wojny w Iraku w 2003 r. 
z kraju wyemigrowało ok. 66% chrześci-
jan. Podczas gdy przed 2003 r. w Iraku żyło 

Czy wiesz, że …
…  105 tys. chrześcijan ginie rocznie za 

wiarę w Chrystusa? 
…  co 5 minut ginie 1 chrześcijanin? 
…  200 milionów chrześcijan jest brutalnie 

prześladowanych? 
…  w 116 krajach świata łamane jest prawo 

do wolności religijnej? 
… 350 milionów chrześcijan poddawanych 

jest różnym formom dyskryminacji

między 800 000 a 1,2 miliona chrześcijan, 
dziś jest to zaledwie 250–400 tys. Chrze-
ścijanie stanowią dziś w Iraku 0,8% popu-
lacji kraju. Szacuje się, że w ciągu najbliż-
szych trzech lat chrześcijanie całkowicie 
znikną z Iraku.
Liban
Do tej pory Liban był jedynym krajem 
na Bliskim Wschodzie o znaczącej liczbie 
chrześcijan. Szacuje się, że stanowią oni 
35% populacji. Liban boryka się obecnie 
z ogromną falą uchodźców z Syrii, Iraku 
i innych sasiądujących krajów. Z samej Sy-
rii przebyły tam 2 miliony uchodźców, co 
zważyszy na ogólną liczbę rdzennej ludno-
ści Libanu (4,3 miliona), stanowi poważny 
problem w zmianie struktury społecznej 
(większość uchodźców to muzułmanie), 
a także ekonomicznej. Kraj nie jest w sta-
nie zagwarantować wszystkim ani miesz-
kań, ani pracy, a nawet wystarczających 
zasobów wody, czy dostępu do prądu. 
Prowadzi to do silnych napięć między Li-
bańczykami a uchodźcami.

Modlitwa za prześladowany Kośció ł
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej 
Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi 
uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, 
wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy 
z powodu swej wiary są prześladowani. 
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 
aby w każdym ucisku pokładali w Tobie 
całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie 
świadczyli o Tobie. Podaruj im radość 
z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i ob-
darz pewnością, że ich imiona są zapi-
sane w Księdze Życia. Daj im siłę do na-
śladowania Chrystusa, która wesprze 
ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu 
ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Amen.
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12 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Jana i Marię Dresler, † sio-

strzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów oraz †† z pokre-
wieństwa 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

13 listopada – poniedziałek — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

 18.00 – za † siostrę Annę Marię Kampa, † szwagra Willibalda oraz †† z po-
krewieństwa

14 listopada – wtorek — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
 18.00 – za † męża i ojca Wiesława Dubija, † Artura, †† z rodzin Dubij, Szko-

tek i Doszko oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15 listopada – środa
 7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Bronisława Makarewicz, †† z pokrewień-

stwa Makarewicz, Kaboth i Kampa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 listopada – czwartek — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
 18.00 – za † męża Edwarda Gieżę w 18. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny 

i †† z pokrewieństwa

17 listopada – piątek — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców, †† teściów oraz †† z rodzin 

Musioł i Mandalka

18 listopada – sobota — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryki i Mieczy-
sława z okazji 50. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny 
oraz za wszystkich zmarłych z rodzin Janicki i Kwiotek

19 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i An-
toniego z okazji 35. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Zenona Banak oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza w środę 15 listopada o godz. 11.30 
na spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz kominiarzem, którzy wy-
głoszą prelekcję na temat: „Bezpieczne użytkowanie pieców centralnego ogrze-
wania, a problem niskiej emisji w gminie Zdzieszowice”.

 ▪ 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 siódmych szkoły podstawowej.

 ▪ Z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny Ruch Czystych Serc za-
prasza młodzież z całej diecezji na warsztaty: „Dziewczyna i chłopak, wszystko 
na opak – komunikacja w relacji”. Spotkanie odbędzie się 18 listopada w para-
fii św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Początek o godz. 9.00 w „Chacie Kmi-
cica” obok plebanii. Szczegółowy program i sposób zgłoszenia znajduje się m.in. 
na naszej stronie internetowej.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na kolejne niedzielne spo-
tkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja o hi-
storii sakramentu pokuty.

 ▪ Dnia 25 listopada (sobota) od godz. 10.00 w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej 
Anny odbędzie się dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas. W pro-
gramie m.in. Msza św., konferencja i spotkanie z dzieleniem się doświadczeniami 
w służbie Miłości. Zgłoszenia przyjmuję telefonicznie, w zakrystii lub w kancela-
rii parafialnej do 17 listopada.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

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


