▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę 6 października br. odbędzie się 26. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony –
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę ofiary będą przeznaczone dla seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych. Za wszelką życzliwość składam serdeczne podziękowanie.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Urszulę Glacel, lat 76, z ul. Chrobrego (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.
12.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne ________________________________________________________________
▪▪ W czwartek (4 października) o godz. 17.30 w budynku samorządowym – tzw. Gołębniku – odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców naszego osiedla.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają 6 października na RAJD ROWEROWY SENIORÓW, który historyczno-krajoznawczą trasą (przez miejscowości: Rozwadza, Krępna, Zakrzów i Jasiona) poprowadzi p. Adam Hyjek. Wyjazd spod sklepu Malorny o godz. 10.00.

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – ciąg dalszy _______
miłością jego życia, której ostatecznie poświęcił swoje talenty i energię. Do dziś pielgrzymi nawiedzający Bazylikę Narodzenia
mogą zejść do groty, w której według tradycji powstawało dzieło jego życia – tłumaczona z oryginałów zapisanych w językach hebrajskim, aramejskim i greckim
Biblia łacińska, zwana Wulgatą (z łac. rozpowszechniona). Rozmiłowanie św. Hieronima w Słowie Bożym może z pewnością być dla nas dodatkową inspiracją, by
częściej sięgać po Biblię. Warto w tym
miejscu przywołać fragment listu Hieronima, w którym pewnej Rzymiance udzielał rad, dotyczących chrześcijańskiego wychowania córki: „Upewnij się, czy studiuje
ona codzienne fragment Pisma... Po modlitwie niechaj czyta, a po lekturze niech

się modli... Niech zamiast klejnotów i jedwabnych szat rozmiłuje się ona w Księgach Bożych”. Zaś innej duchowej córce
zalecał: „Miłuj Pismo Święte, a miłować
cię będzie mądrość; miłuj je z czułością,
a ono cię ochroni”. I dalej: „Miłuj wiedzę
Pisma, a nie będziesz miłować przywar
ciała”. O obowiązku dostosowania życia
do Słowa Bożego pisał kapłanowi Nepocjanowi: „Niech czyny twe nie zaprzeczają
twoim słowom, aby nie zdarzyło się, że gdy
nauczasz w Kościele, ktoś w duszy skomentuje: «Dlaczego więc ty sam tak nie postępujesz?». Prawdziwie czarujący jest ten nauczyciel, co z pełnym brzuchem rozwodzi
się na temat postu; złodziej także może pomstować na chciwość; ale u kapłana Chrystusa umysł i słowo muszą być w zgodzie”.

R. V: 2018, nr 38 (258)
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – to słynne zdanie, cytowane nawet przez Sobór Watykański II,
wypowiedział wspominany w kalendarzu liturgicznym 30 września św. Hieronim, doktor Kościoła, patron biblistów, archeologów,
tłumaczy, ale także uczniów i studentów. Jest
to postać niezwyke fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką, życia duchowego z życiem intelektualnym, ale odzwierciedlająca też inną mądrość,
którą sam wypowiadał, że „jedyną doskonałością ludzką jest świadomość własnej niedoskonałości”. Dzięki temu Boża łaska mogła w jego
życiu czynić cuda – człowieka pobudliwego,
gwałtownego, czasem agresywnego i obrażającego, przemienić w pokutnika, a wrażliwego na pochwały ironicznego
mówcę, uczynić cierpliwym
tłumaczem. Żyjący w latach
347–420 Hieronim, miał dość
burzliwe życie. Klasyczne wykształcenie zdobył w Rzymie.
Tam też przyjął chrzest. Potem rozpoczął karierę urzędnika na dworze cesarza w Trewirze. Wkrótce jednak porzucił
dworskie życie i udał się na
wschód, do Antiochii Syryjskiej.
Przez dwa lata żył w pustelni
w okolicach Aleppo, mozolnie
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zgłębiając język hebrajski. Potem przyjął święcenia kapłańskie i przez Konstantynopol (gdzie spotkał wybitnych
teologów chrześcijańskiego wschodu,
m.in. Grzegorza z Nyssy) wrócił do
Rzymu. Tam błyskawicznie został najbliższym współpracownikiem papieża
Damazego, zafascynowanego jego znajomością Pisma Świętego i języków biblijnych, który zachęcał Hieronima do
przygotowania nowego wydania Biblii
w języku łacińskim. Po śmierci papieża
opuścił Wieczne Miasto i przeniósł się
do Ziemi świętej, osiadając w Betlejem, gdzie pozostał już do końca życia. Tam prowadził życie ascety, tłumacza i komentatora Biblii, która stała się

M. van Reymerswaele, Święty Hieronim, 1541

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
30 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich trzy córki
i † syna oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Waldemara
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dzieci: Artur Lepich, Natalia Daroń
17.30 – Nieszpory
18.00 – za zmarłych w miesiącu wrześniu: † Huberta Szulca
1 października – poniedziałek— wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † siostrę Edeltraudę Nosol, † jej męża , †† dwóch braci Jana
i Gerharda, †† rodziców Teklę i Pawła Kasperek, †† teściów Józefa
i Jadwigę Nowak, † szwagierkę Wandę oraz † Brygidę Ptak
2 października – wtorek — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony i Jerzego z okazji
35. rocznicy ślubu oraz obfitość łask Bożych dla całej rodziny zwłaszcza opiekę Anioła Stróża i dary Ducha Świętego dla Mai
3 października – środa
7.00 – za † Jana Ludwig, †† jego rodziców Annę i Henryka oraz †† teściów
Stanisławę i Józefa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
4 października – czwartek — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
17.00 – nabożeństwo różańcowe i Godzina święta
18.00 – za † Józefę Karczmarczyk [ofiarowana od przyjaciół z DDP „Stokrotka”]
5 października – piątek — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Willibalda Cichon w 5. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
6 października – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

8.00 – za †† dziadków Brygidę i Józefa oraz Martę i Piotra
15.00 – chrzest: Lilia Wiktoria Kołdrzak, Gabriel Adam Bartosiak
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Wincentego
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

7 października – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo
Boże dla rolników i działkowiczów
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego, †† rodziców, †† teściów
i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi.
▪▪ Od poniedziałku przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz. 17.30, zaś
w soboty i niedziele o godz. 17.15. Kościół związał z tymi nabożeństwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego z następującymi
warunkami: a) odmawiać różaniec w kościele, kaplicy lub rodzinie, b) modlitwa
ma obejmować przynajmniej jedną część różańca (5 dziesiątek), c) rozmyślanie
tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według przyjętego
zwyczaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.  
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek podczas połączonej modlitwy różańcowej z Godziną Świętą,
będziemy prosić o nowe i święte powołania duchowne. W piątek po Mszach św.
w duchu wynagrodzenia za grzechy 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 piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
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

