▪▪ W środę o godz. 18.45 s. M. Fides zaprasza na spotkanie Rodziny bł. Edmunda
Bojanowskiego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ Rónież w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas ósmych szkoły podstawowej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków na prelekcję
ks. dr. Antoniego Pietrzyka pt. „Po co nam Biblia”. Spotkanie odbędzie się w czwartek (10 października) po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego (sala św. Antoniego).
▪▪ Apostolat „Margaretka” zaprasza w sobotę (12 października) na IV Ogólnopolską
Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Koszt
30 zł. Wyjazd o godz. 6.15. Zapisy: tel. 531 000 514 (p. Danuta Stępka).
▪▪ W przyszłą niedzielę (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień
adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym dniu zapraszam również na wieczorne
nabożeństwo fatimskie.
▪▪ Przyszła niedziela będzie obchodzona w naszym kraju jako 19. Dzień Papieski.
Wzorem ubiegłych latach, w tym dniu zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
▪▪ Również w niedzielę 13 października na Górze Świętej Anny odbędą się obchody
Dnia Dziecka Utraconego. W programie: Msza św. o godz. 17.00, a po niej różaniec przy pomniku Dziecka Utraconego.
▪▪ 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.

Nowenna pompejańska – ciąg dalszy _________________________________________
niezwykłego zdarzenia: ciężko chora Fortunatina Agrelli, modląc się tą nowenną,
miała widzenie Maryi. Wtedy Matka Boża
zachęciła ją do odmówienia trzech nowenn błagalnych, a po wyzdrowieniu –
trzech kolejnych nowenn dziękczynnych,
wraz z 15 tajemnicami różańca. We wskazanym przez Maryję dniu, Fortunatina rzeczywiście w niewytłumaczalny sposób
odzyskała zdrowie. Wkrótce doszło do cudownego uzdrowienia innej dziewczyny.
Śmiertelnie chora Clotilde Terbi była

w stanie bliskim agonii. Kiedy modliła się
nowenną pompejańską, ujrzała Najświętszą Pannę, która podeszła do jej szpitalnego łóżka. Wtedy dokonało się uzdrowienie, a Maryja powiedziała jej m.in.: „Chcę,
abyś przyszła do Pompejów, by mi podziękować. Przyjdź boso i ogłoś cud w moim
czasopiśmie. Odmawiaj codziennie 15 tajemnic różańca, nie zaniedbuj tego nigdy”.
Nowenna pompejańska w 54-dniowej formie rozprzestrzeniła się po świecie. Już
pod koniec XIX wieku dotarła do Polski.
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Wśród wielu form pobożności maryjnej
w miesiącu październiku warto wspomnieć o nowennie różańcowej zwanej
nowenną pompejańską. Jej nazwa pochodzi od miasta Pompeje we Włoszech,
położonego u podnóża Wezuwiusza,
gdzie na przełomie XIX i XX wieku aktywnie działał bł. Bartolo Longo – nawrócony satanista, adwokat wyrwany z piekła okultyzmu, apostoł różańca i wielki
społecznik (w 1980 r. Ojciec Święty Jan
Paweł II ogłosił go błogosławionym),
który do końca swego życia powtarzał
dewizę: „Kto szerzy Różaniec, nie zginie;
będzie zbawiony”. Swoje życie poświęcił
na budowę sanktuarium w Pompejach,
szerzenie różańca oraz zakładanie domów dla dzieci więźniów i sierot. Bartolo
Longo sprowadził do Pompei obraz z wizerunkiem Maryi Różańcowej, który nazwał: „Narzędziem do realizacji jednego
z największych zamierzeń Bożego miłosierdzia”. Obraz ilustruje chwilę przekazywania różańca. Według tradycji Najświętsza Maryja Panna objawiła się św.
Dominikowi i dała mu różaniec, nakazując rozpropagować na całym świecie
modlitwę różańcową. W obrazie pompejańskim różaniec wręcza Dominikowi
Dzieciątko Jezus, a Jego Matka obdarowuje drugim różańcem św. Katarzynę
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ze Sieny (przed przemalowaniem była to
św. Róża z Limy). Bł. Bartolo Longo w trakcie ciężkiej choroby napisał modlitwę błagalną do Matki Bożej Pompejańskiej. Kiedy
cudownie wyzdrowiał, napisał też modlitwę dziękczynną i opublikował je w formie
dziewięciodniowej Nowenny o uzyskanie
łask w sprawach trudnych, za aprobatą kościelną oraz papieża Leona XIII. Wierni pokochali to nabożeństwo i zaczęli otrzymywać przez nie łaski. W 1884 roku doszło do

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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 dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo
Boże dla rolników i działkowiczów
		– modlitwa za roczne dziecko: Michał Rosół, Maja Skóra
		– chrzest: Franciszek Jakub Sula
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
7 września – poniedziałek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego, †† rodziców, †† teściów
i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† rodziców z obu stron, †† braci
Norberta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

11 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † ojca Antoniego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Matyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
12 października – sobota
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, † brata
Henryka, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
13 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † Jana Plutę w 1. rocznicę śmierci
10.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyjących i wiekuiste szczęście dla zmarłych nauczycieli i pracowników
oświaty
14.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
17.45 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony. Jest to okazja, by ożywić szacunek dla Stwórcy i uświadomić sobie zależność od Jego sprawczej woli, a także pokorę wobec daru życia – zarówno ludzkiego, jak i otaczającej
przyrody. Warto też pogłębić przekonanie, że „bez pracy nie ma kołaczy”, bo ono
potwierdza potrzebę harmonijnej pracy i korzystania z jej owoców.

9 października – środa
7.00 – za † męża i ojca Huberta Szulc, †† rodziców, †† teściów, † brata
Stefana i † siostrę Agnieszkę, † Augustę Gach oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzą Dzieci Maryi]

▪▪ Również w dzisiejszą niedzielę biskupi kierują do wszystkich wiernych list pasterski
zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Pełna treść dokumentu jest publikowana w dodatku do niniejszego Informatora.

10 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Przemysława z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

▪▪ We wtorek s. M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się
w sali parafialnej o godz. 17.00.

▪▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, 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.

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

