▪▪ Również w przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja
o pierwszych soborach (synodach) w Kościele.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że w niedzielę (21 października, o godz.
10.00) weźmie udział we Mszy świętej w cerkwi prawosławnej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana
Plutę, lat 85, z ul. Lipowej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14.00 –
Msza św. w naszym kościele, pochówek na cmentarzu w Żyrowej). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________

▪▪ Diecezjalny moderator Róż Różańcowych serdecznie zaprasza w sobotę 20 października na 3. Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca na Górę Świętej Anny.
Towarzyszyć jej będzie motto: „Idźmy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego”. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.
▪▪ Na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski przyszła niedziela jest
dniem, w którym należy przeprowadzić badania statystyczne dotyczące ilości
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św.

Promieniowanie ojcostwa – ciąg dalszy ________________________________________
ojca i matkę – powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić
swoich rodziców, muszą być uważane
i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde
dziecko jest darem Boga. Dar to trudny
niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek
do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – nigdy nie
jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką
osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie,
choćby wymagało to od nich szczególnego
poświęcenia. (…) Podstawą prawdziwej
miłości do dziecka jest autentyczna miłość
między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej

jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo”. Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jan Paweł II nie stoi w opozycji do innych wartości. Ojcostwo Boga
nie umniejsza ojcostwa ludzkiego. Wprost
przeciwnie, stanowi dla niego wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, czy dziecięctwa.
W myśleniu Jana Pawła II te wartości wzajemnie się dopełniają i uzasadniają. Na
zakończenie homilii wygłoszonej w Kielcach Papież wołał: „Niech się odrodzi
w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina,
i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi”. Ten apel naszego Patrona nic nie stracił ze swej aktualności.

R. V: 2018, nr 40 (260)
W dzisiejszą niedzielę już po raz 18. w całej
Polsce organizowany jest Dzień Papieski. Tym
razem towarzyszą mu trzy rocznice. Po pierwsze, w bieżącym roku przpadała 60. rocznica
sakry biskupiej Karola Wojtyły – 4 lipca 1958 r.
papież Pius XII mianował ks. Karola Wojtyłę
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 28 września 1958 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie sakry biskupiej. Po drugie,
w tym roku przeżywamy 40. rocznicę wyboru
Metropolity Krakowskiego, kard. Karola Wojtyły, na Stolicę Piotrową – działo się to pamiętnego dnia 16 października 1978 r. Trzecią
ważną okolicznością jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegorocznym mottem inicjatywy Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia jest hasło „Promieniowanie ojcostwa”. Motto to zostało zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa
Papieża – jest to tytuł dramatu Karola Wojtyły
datowanego na 1964 r. Stanowi to zaproszenie do lektury pism naszego Patrona, a przez
to do ciągłego odkrywania niezwykłej głębi
Jego myślenia. W kontekście tegorocznego
hasła jest to refleksja o dojrzewaniu do ojcostwa, budowaniu relacji człowieka z Bogiem
i ludźmi, o misji ojca w rodzinie, jak też o nadprzyrodzonym wymiarze ojcostwa w Bogu.
Odpowiedzialni za obchody 18. Dnia Papieskiego podkreślają, że cennym streszczeniem
przesłania zawartego w „Promieniowaniu oj-
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costwa” jest homilia św. Jana Pawła II
wygłoszona w Kielcach podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny, poświęcona przykazaniu Bożemu „Czcij ojca swego
i matkę swoją”. Ojciec Święty przypomina tam, że Jezus Chrystus przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga.
Objawić, czyli przywrócić. Przywrócić
przez posłuszeństwo aż do śmierci i to
śmierci krzyżowej. Tylko w ten sposób
Bóg mógł przezwyciężyć skutki grzechu pierworodnego, który był nieposłuszeństwem i zarazem odrzuceniem
ojcostwa Boga. Papież mówił też: „Czcij

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
14 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emila z okazji 60.
rocznicy urodzin
10.30 – za † ojca Bronisława Makarewicza, †† z rodziny Makarewicz, Gumiela oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Emilia Gołąbek
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyjących i wiekuiste szczęście dla zmarłych nauczycieli i pracowników
oświaty [ofiarowana od związków zawodowych]
15 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Jadwigę Chodurską w 1. rocznicę śmierci
16 października – wtorek — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17 października – środa — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
7.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 28. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda i Henryka
oraz † szwagra Adolfa
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi zespół „Dobra Nowina”]
18 października – czwartek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczała, †† z rodzin Kwoczała, Gabor
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernadety i Mikołaja
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

20 października – sobota — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Sebastiana
Skóra z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
21 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, †† teściów, † męża
Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Filusz oraz o wiekuiste szczęście dla † męża Ryszarda
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Krzysztofa
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

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 środę modlitwę poprowadzi i muzycznie ubogaci zespół „Dobra Nowina” – serdecznie zapraszam.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla marianek.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie kandydatów do grona ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone różańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej
Komunii św.
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

