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 (4 października) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie
modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 15.00 w sali św. Antoniego
w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę 5 października br. odbędzie się 27. Pielgrzymka wolontariuszy
i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. W autokarze pielgrzymów ze Zdzieszowic jest jeszcze kilka wolnych miejsc, chętnych
proszę o kontakt.
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony – uczynimy to zwłaszcza podczas Mszy św. o godz. 10.30.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Rudolfa
Gawrona, lat 80, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Ogłoszenia społeczne ____________________________________________________
▪▪ We wtorek (1 października) o godz. 19.00 w budynku samorządowym (tzw. Gołębniku) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców naszego osiedla.
▪▪ Od października w siedzibie Mniejszości Niemieckiej (ul. Akacjowa 2) ruszy Klub
Seniora, w którym codziennie będą prowadzone zajęcia dla seniorów. Klub został utworzony w ramach projektu Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom
niesamodzielnym i ich opiekunom. Dla uczestników projektu zaplanowano m.in.:
warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia sportowe i taneczne. Zapisy prowadzi animator klubu – p. Brygida Labisz, tel. 661 965 271.
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zaprasza w środę (2 października) na Gminny Dzień Seniora. Obchody rozpoczną się
Mszą św. o godz. 9.00 w intencji seniorów w kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach, a następnie kontynuowane będą w sali widowiskowo-kinowej MGOKSiR-u
w Zdzieszowicach. W programie m.in.: prelekcja pt. „Pijawki lekarskie. Zastosowanie hirudoterapii we wspomaganiu leczenia”; występ muzyczny – Ferajna Berniego
w programie „Pejzaż Śląski”. Dzień Seniora rozpoczyna cykl spotkań dla Seniorów,
które odbywać się będą od 2.10.2019 r. do 5.11.2019 r. Szczegóły na plakatach.

R. VI: 2019, nr 39 (310)
„Przez wspaniałość świata niewidzialnych
duchów poznajemy, jak jesteś [Boże!] niezmierzony i godny miłości ponad całe
stworzenie” – tak prawdę o zasadności
oddawania czci aniołom wyrażają słowa
prefacji o aniołach. Warto w tych dniach
(29 września przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, zaś 2 października – wspomnienie Aniołów Stróżów) więcej myśleć o roli aniołów w życiu
każdego z nas. Według Listu do Hebrajczyków aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc
starającym się posiąść zbawienie”. Choć
wymykają się spod naszego zwykłego poznania, ich istnienie nigdy nie
podlega w Biblii wątpliwości.
Wystarczy przypomnieć ich
udział w tajemnicach zbawienia
dokonanego przez Chrystusa.
Pojawiają się na każdym etapie.
Najpierw w oczekiwaniu na Zbawiciela: w zwiastowaniu Zachariaszowi poczęcia Jana Chrzciciela, w pozdrowieniu Maryi
i zwiastowaniu Jej woli Najwyższego oraz w upewnieniu Józefa, męża Maryi, że „z Ducha
Świętego jest to, co się w niej
poczęło”. Potem słyszymy
ich zwiastujących pasterzom

29 września 2019 r.

narodzenie Jezusa i śpiewających „Chwałę
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Spotykamy ich
po czterdziestodniowym poście Jezusa
i odparciu kuszenia przez diabła: „Zbliżyli
się aniołowie i służyli Mu”. Ewangelia św.
Łukasza mówi o aniele umacniającym Jezusa podczas agonii w Ogrójcu. Wreszcie
każdy z Ewangelistów świadczy, że aniołowie byli zwiastunami zmartwychwstania. Również po wniebowstąpieniu Jezusa
aniołowie przemówili do wpatrujących się
w niebo uczniów Chrystusa. Także myśl
o powrocie Pana na ziemię przy końcu czasów zwraca uwagę na obecność aniołów.

F. Botticini, Archaniołowie z Tobiaszem, 1470 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
29 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli i Marcelego
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Maria Oliwia Kołodziej
		– chrzest: Stanisław Tomasz Prefeta, Grzegorz Konstanty Josek
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jolanty i Roberta z okazji
30. rocznicy ślubu i 50. rocznicy urodzin Roberta oraz opiekę Bożą
dla całej rodziny
30 września – poniedziałek
18.00 – za zmarłych w miesiącu wrześniu: † Jana Skrzypca, † Bertę Skowron,
† Rudolfa Gawrona, † Katarzynę Magdziarz

1 października – wtorek — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Willibalda Cichon w 6. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
2 października – środa — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 – za †† rodziców Jana i Annę oraz Jana i Szarlotę, †† dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 – ślub: Anna Dobrowolska i Damian Ciepiela
17.30 – nabożeństwo różańcowe
3 października – czwartek
17.00 – nabożeństwo różańcowe i Godzina święta
18.00 – za †† Annę i Alojzego Szczodrok, †† Waleskę i Marię Sojka, †† Ericha i Ernestynę Małek oraz †† z pokrewieństwa
4 października – piątek — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Agnieszkę Wacław w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Alojzego oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

5 października – sobota — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jacka z okazji 30.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rudolfa Pecold z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
6 października – XXVII 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 – za †† Ilsę i Heinricha Duda, † babcię Zofię i † mamę Eleonorę
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny [ks. Prałat Antoni]
		– modlitwa za roczne dziecko: Michał Rosół, Maja Skóra
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Katarzynę i Stanisława Magdziarz, †† dziadków Jana
i Mariannę oraz Anielę i Jana Odrzywolskich, †† wujków i †† z rodzin
Szczerba, Kwapisz i Polowy

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Od wtorku 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,
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

