▪▪ W przyszłą niedzielę z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
będziemy obchodzić 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: «Pakistan. Przerwać milczenie». Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan w Pakistanie będzie zbiórka do puszek przed kościołami.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby misji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenie społeczne ________________________________________________________________
▪▪ Rada Rodziców, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie naszej szkoły serdecznie zapraszają na ŚWIĘTO DYNI,
które odbędzie się w środę (24 października) w godz.
od 16.00 do 18.00. Jest to kolejna okazja – jak piszą organizatorzy – aby się spotkać, popróbować „jesiennych
smaków”, jak również zakupić piękne jesienne dekoracje i ciasta wykonane przez naszych uczniów. W kąciku
kulinarnym znajdą się: zupa z dyni, ciasto, kawa, kompot
z dyni, dżemy z dyni, mus z dyni oraz bułeczki dyniowe.

Pełni Ducha i posłani – ciąg dalszy ___________________________________________
cezji jest blisko 30, natomiast parafii 60.
Tak więc wiele parafii od lat już nie ma
swego proboszcza, a sakramenty sprawowane są bardzo rzadko – np. Msza św.
sprawowana jest w takich parafiach raz na
kilka miesięcy. Ksiądz Biskup skieruje mnie
do pracy właśnie w takiej parafii, ale najpierw muszę odbyć przygotowanie językowe, dlatego że w liturgii używany jest
plemienny język angielski tzw. Tok Pisin.
Młodsze pokolenie mówi po angielsku.
Diecezja Wewak pokrywa się z terenem
prowincji Sepik Wschodni. Jest to bardzo
rozległy teren, gdzie głównym środkiem
transportu jest łódź. Papuasi wyrabiają łodzie z jednego pnia drzewa, są one płytkie i długie ale dobrze wyważone. Ludzie
utrzymują się z uprawy warzyw i owoców oraz hodowli świń i krokodyli. Kościół
obok głoszenia Ewangelii i sprawowania
sakramentów prowadzi także szkolnictwo

oraz organizuje opiekę zdrowotną. Klimat
w diecezji Wewak jest tropikalny – temperatury powyżej 30°C i wysoka wilgotność sięgająca 90%. By dotrzeć do Wewak trzeba odbyć długą podróż – 5 razy
trzeba się przesiadać do kolejnych samolotów. W diecezji jest też kilka aktywnych
wulkanów, ostatni znaczny wybuch miał
miejsce w ubiegłym roku. Przyroda diecezji jest oczywiście tropikalna, największą ozdobą krajobrazu są rajskie ptaki
i kwiaty. Papuasi bardzo często przebierają
się i malują wzorując się na różnorodności
barw tych niezwykłych ptaków i roślin.
W oczekiwaniu na wizę kapłańską, by móc
pracować w diecezji Wewak, proszę z okazji Tygodnia Misyjnego o modlitwę w intencji ludów Papui-Nowej Gwinei, które
wciąż czekają na Ewangelię, a także za
mnie, bym mógł im służyć według miłosiernego Serca Pana Jezusa”.

R. V: 2018, nr 41 (261)
Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się Tydzień
Misyjny, który tym razem będzie przebiegał
pod hasłem: Pełni Ducha i posłani. Jest to
czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa, jak też sposobność do okazywania wdzięczności za dar wiary i szczególnej
pamięci o misjonarzach. Refleksja o misjach
staje się dla nas bardziej realna, gdy możemy
myśleć o konkretnych osobach. Dlatego tak
cenną jest dzisiaj obecność ks. Marka Sobotty,
który o swojej przyszłej posłudze napisał tak:
„Moje posłanie misyjne, którego dokonał bp
Andrzej Czaja 18 sierpnia 2018 r. po rocznym
przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, skierowane jest do Die-

21 października 2018 r.

cezji Wewak w Papui-Nowej Gwinei.
Ordynariuszem tej diecezji jest pochodzący z okolic Gietrzwałdu bp Józef Roszyńki SVD. W linii prostej ze Zdzieszowic do Wewak jest 12770 km. Diecezja
zlokalizowana jest w północnej Papui-Nowej Gwinei. Najwięcej parafii położonych jest wzdłuż rzeki Sepik oraz
na licznych wyspach Pacyfiku. Przez
wiele lat w tej diecezji pracował zdzieszowiczanin, o. Jan Szweda SVD. Katoliccy misjonarze zakładali pierwsze
parafie na tym terenie w początkach
XX w. Obecnie w diecezji jest 300 tysięcy katolików (około 60% ludności
to katolicy). Księży pracujących w die-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
22 października – poniedziałek — wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka,
†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
23 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w 35. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę
i Jerzego Koppa, †† teściów Annę i Franciszka, †† dziadków z obu
stron oraz †† z pokrewieństwa
24 października – środa
7.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła
Wieja, †† Edeltraudę i Antoniego Senft, †† z rodzin Kowalczyk, Ochota,
Wystrach, Klama i Broj oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – nabożeństwo różańcowe
25 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 6. rocznicę śmierci
26 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z rodziny Kral i Głuszek

27 października – sobota
12.00 – chrzest: Mia Szot
13.00 – chrzest: Hanna Malik
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma
Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron
28 października – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Szkudlarskich
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiolety z okazji 30.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
		– chrzest: Jan Bartłomiej Koprowski, Michał Tomasz Rosół
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, † brata
Henryka, †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane „kawa
z księdzem”, którego tematem będą pierwsze sobory w Kościele.
▪▪ 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 poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie formacyjne dla marianek.
▪▪ Również w poniedziałek serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy
Ojca Pio. Tym razem rozpocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich
nabożeństwem różańcowym, a po Mszy św. będzie litania do św. Ojca Pio i katecheza biblijna.
▪▪ 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 szóstych szkoły podstawowej.
▪▪ 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

