▪▪ Od piątku do 8 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele różaniec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi zmarłymi można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas kolekty
(będą czytane przed różańcem za zmarłych).
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Również w piątek – choć obchód pierwszego piątku miesiąca przysłania Wspomnienie Wiernych Zmarłych – po Mszach św. 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 sobotę 3 listopada o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę (4 listopada) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków
i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w Uroczystość
Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzymanie cmentarza
i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego. W przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

BISKUP OPOLSKI

Podziękowanie Biskupa Opolskiego za pomoc dla dzieci z Aleppo

Drodzy Diecezjanie, 1 lipca br. zwróciłem się do Was z prośbą o zbiórkę
pieniędzy na budowę ośrodka pomocy dla dzieci w Aleppo, w Syrii. Dzisiaj
pragnę Was poinformować, że zbiórka przyniosła 350 tysięcy złotych. Pragnę Wam za nią serdecznie podziękować.
4 października, nasza diecezjalna Caritas przesłała pieniądze […]. Akcję koordynują oo. franciszkanie z Katowic-Panewnik. Jak nas poinformował gwardian klasztoru w Aleppo, o. Firas Lutfi, latem tego roku rozpoczęto budowę
ośrodka pomocy. Za dotychczas zebrane pieniądze wyremontowano i wyposażono zniszczone sale kolegium św. Antoniego, w którym pomoc otrzymuje codziennie 400 dzieci. Jeszcze w tym roku ruszy remont i rozbudowa
boiska, basenu, zakup busów do przewozu dzieci i montaż baterii solarnych.
Część dzieci z Aleppo nie będzie już musiała błąkać się po ruinach i weźmie udział w zajęciach, które – miejmy nadzieję – pozwolą im zapomnieć
o straszliwych przeżyciach wojny.
W imieniu dzieci z Aleppo oraz ich opiekunów oo. franciszkanów, dziękuję
za Waszą wielkoduszną i cenną pomoc, która wspiera jedność rodziny ludzkiej i buduje cywilizację miłości..
		
Biskup Andrzej Czaja
Opole, dnia 20 czerwca 2018 r.

R. V: 2018, nr 42 (262)
Zbliżająca się Uroczystość Wszystkich
Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych skłaniają nas do szczególnej pamięci o zmarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że szczególnie wartościową pomocą dla zmarłych
jest ofiarowanie za nich Ofiary eucharystycznej. Zaleca też jałmużnę, odpusty
i dzieła pokutne za zmarłych. Dobrą ilustracją powinności względem zmarłych są
figury umieszczone nad wejściową bramą
cmentarza Campo Verano w Rzymie
(twórcą jest Virginio Vespignani). Pierwsza postać suknią zasłania sobie usta,
przypominając już starożytną mądrość:
„de mortuis nihil nisi bene – o zmarłych
tylko dobrze”. Druga z nich to ofiara za
zmarłych (w oryginale trzymała naczynie
do składania ofiar). Trzecia postać, z podniesionymi rękami do nieba, symbolizuje
modlitwę i błaganie Boga o miłosierdzie

28 października 2018 r.

dla zmarłych. Wreszcie czwarta figura –
z pochyloną głową, cała pogrążona w bólu
– zachęca do wierności zmarłym, ale też
do refleksji o ludzkim przeznaczeniu.
Warto przy tej okazji przypomnieć też sobie naukę Kościoła o odpustach. Odpust to
darowanie kar za grzechy, które już zostały
przez Boga darowane co do winy. Wierzymy, że owe kary mogą być zmniejszone
lub wręcz darowane, jeśli sam grzesznik
albo inny człowiek niejako w jego imieniu,
zadośćuczyni za popełnione zło. W dniach
od 1 do 8 listopada Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych za
pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Zawsze trzeba też spełnić pozostałe warunki odpustu: stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Świętgo oraz wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
29 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Erykę Gościńską w 5. rocznicę śmierci
30 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Anny z okazji 40. rocznicy urodzin i dla Marceliny z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
31 października – środa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za zmarłych w październiku: † Agnieszkę Wacław, † Jana Plutę
1 listopada – czwartek — UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka,
† chrzestną s.M. Kornelię Kupka, †† z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące
14.00 – nabożeństwo na cmentarzu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Kasi z okazji urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
2 listopada – piątek — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – za zmarłych zalecanych w wypominkach

17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † ojca Jerzego Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Annę,
† brata Józefa, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

3 listopada – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† seniorów i przyjaciół Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”:
Urszulę Irenę Bohdan, Elżbietę Bucher, Hildegardę Knopp, Henryka
Makosz, Irmagardę Jadwigę Szołtysek, Elfrydę Gola, Jadwigę Chodurską, Józefę Karczmarczyk
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † ojca Jacka Pykę w 2. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
4 listopada – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę oraz Antoniego i Matyldę,
†† z rodzin Skóra, Niestrój, Stanusch i Klimek
17.15 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryki i Piotra z okazji 40. rocznicy ślubu i 60. rocznicy urodzin Eryki oraz opiekę Bożą
w całej rodzinie

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie dodatkowo jeszcze dzisiaj po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00 oraz we wtorek i w środę od 10.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.).
▪▪ W czwartek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę, czyli o godz. 8.00, 10.30 i 18.00. Po południu o godz. 14.00
w kaplicy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych z tradycyjną procesją na cmentarzu.
▪▪ W piątek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św.
w naszym kościele o godz. 7.00 (za zmarłych zalecanych) i o godz. 18.00.
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

