Ogłoszenie diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W sobotę 17 listopada, pod patronatem Biskupa Opolskiego, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy
ul. Wrocławskiej w Opolu obędzie się Konferencja Strefa
Chwały Festiwal – Bezpieczeństwo w działaniu. Jest to spotkanie dla całych rodzin, podczas którego będą miały miejsce m. in: panele dyskusyjne i konferencje, strefa rodzinna
(animacje i zabawy dla dzieci, rodzinne warsztaty profilaktyczne), strefa profilaktyki indywidualnej (możliwość
rozmowy z psychologiem, psychoterapeutą, księdzem)
i strefa artystyczna (koncerty, uwielbienie, spektakl patriotyczny). Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00 i zakończy wieczorem uwielbienia ok. godz. 21:00. Wstęp wolny.

List Ojca Świętego Franciszka do Polaków
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska
odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się
okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo
własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski,
którzy gotowi byli poświęcić swą wolność
osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na
rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest
Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara
była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać
jedności pomimo różnic, aby wspólnymi
siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem
w Polsce dziękuję
Bogu za to, że
wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła
się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej,
mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń
dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem. Podejmując modlitwę św.
Jana Pawła II, szczególnego świadka tego
stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby
w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak
cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze
towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim
Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz
i w przyszłości! Boże błogosławieństwo
niech zawsze będzie z Wami!

R. V: 2018, nr 44 (264)
W morzu słów, które dziś padają z tysięcy
mównic w całej Polsce, z pewnością nie zabraknie wyrażania pragnienia, które ujawnia
także liturgiczna modlitwa Kościoła: „Boże,
Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie
prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę,
niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości
obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie”. Tęsknota ta
nieodparcie przywołuje starotestamentalne
wydarzenie zawarcia przymierza z Mojżeszem – zachowywanie Dekalogu stanie się
drogą do błogosławienia narodowi przez Boga
i jego szczęścia w Ziemi Obiecanej. „Trzymanie się” Prawa Bożego, rozświetlonego potem Dobrą Nowiną, którą przyniósł Chrystus,
jest więc ciągle aktualnym wezwaniem.
W tym miejscu nie sposób też nie wspomnieć
konkretnego przykazania mówiącego o miłości Ojczyzny. Chodzi oczywiście o przykazanie czwarte, które zobowiązuje nas, aby czcić
ojca i matkę. Mamy czcić rodziców, gdyż oni
reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając
nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do
tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Już samo
powiązanie pojęcia ojczyzny z ojcostwem
i z rodzeniem tłumaczy zasadniczo wartość
moralną patriotyzmu. Niezwykle inspirująca
wydaje się też refleksja nad słowem „czcij”,
znajdującym się na początku tego przykaza-

11 listopada 2018 r.

nia. Odpowiadający temu hebrajski czasownik kabbed znaczy: wyznaj, że ktoś
jest ważny, znaczący, wielki, oddaj mu
cześć, szacunek, chwałę, poważaj, szanuj, ceń. W greckiej Septuagincie odpowiednikiem „czcij” jest czasownik tíma,
co wyraża relację między kimś małym
a kimś wielkim. Dodatkowo wiele do
myślenia daje też fakt, że przykazania
w odniesieniu do Boga mówią o „miłości” („Będziesz miłował”), a wydawać by
się mogło, że bardziej naturalne byłoby
odwrócenie tych powinności – tzn. dla
Boga cześć, dla ludzi miłość.

Rembrandt van Rijn, Mojżesz z tablicami prawa , 1659 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
11 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † siostrę Krystynę w 1. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i rodzeństwo
10.30 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† z pokrewieństwa z obu stron
		– chrzest: Oliwia Maria Kołodziej
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † mamę Anelizę Barborka, †† dziadków, † wujka Jerzego,
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
12 listopada – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Jana i Marię Dresler, † siostrę Irenę, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
13 listopada – wtorek — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
18.00 – za † Jerzego Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo i †† szwagrów
14 listopada – środa — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rufina z okazji
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
15 listopada – czwartek
17.00 – za † mamę i babcię Gertrudę Makarewicz, †† z rodzin Makarewicz
i Kaboth oraz dusze w czyśćcu cierpiące
16 listopada – piątek — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
18.00 – za †† rodziców Józefa i Annę Malkusz, †† dziadków z obu stron
i † ciocię Annę Jelito
		– modlitwa za roczne dziecko: Alan Skotniczny
17 listopada – sobota — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
11.30 – chrzest: Łucja Franciszka Żandarska
18.00 – za †† rodziców Hildegarę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę Grochla, † chrzestną Jadwigę i jej męża Huberta, † szwagra Jana,
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

18 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Sobala z okazji
urodzin, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Alfreda
i Klarę Pszczoła
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża i ojca Wiesława Dubija, † Artura, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczyznę z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych odbędzie się – jak co
roku – w kościele św. Antoniego (o godz. 11.00). W naszym kościele modlitwa za
Ojczyznę będzie obecna podczas każdej Mszy św. i podczas Nieszporów.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi – zaproszone są także dziewczynki, które chciałyby zostać
mariankami.
▪▪ W czwartek (15 listopada br.) społeczność uczniowska wraz z Radą Rodziców naszej szkoły oraz Samorząd Starego Osiedla zapraszają na obchody DNIA ŚWIĘTEGO
MARCINA. Święto rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00. W programie m.in.: przemarsz w barwnym korowodzie ulicami Starego Osiedla, a następnie przy szkole
inscenizacja dotycząca życia św. Marcina, poczęstunek rogalikami świętomarcińskimi oraz możliwość zakupu kiełbasek z grilla.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Słowo podziękowania skierował do nas ks. Marek Sobotta, którego gościliśmy
w niedzielę misyjną (21.10.2018). Dziękując za możliwość przeprowadzenia zbiórki
pieniężnej dodał: „Szczodrość Parafian wyrażona została kwotą 1020 zł i 61 gr.
Pozwolę sobie w późniejszym czasie przesłać informacje, w jaki sposób udało się
te środki wykorzystać w diecezji Wewak w Papui - Nowej Gwinei”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.
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

