▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed
bierzmowaniem dla młodzieży z klas szóstych szkoły podstawowej.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone różańce,
które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

R. VI: 2019, nr 42 (313)

20 października 2019 r.

Ogłoszenie społeczne __________________________
▪▪ Rada Rodziców, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
naszej szkoły serdecznie zapraszają na ŚWIĘTO
DYNI, które odbędzie się we wtorek (2 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. Bogato zastawiony będzie kącik kulinarny.

Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie – ciąg dalszy __________
w drogę, jest pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty i pociąga,
daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje
rodzące życie. Nikt nie jest bezużyteczny
i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas
jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości”. Papież Franciszek przypomina, że współczesny świat, w którym
godność ludzka i życie są coraz mniej szanowane, bardziej niż kiedykolwiek woła
o misjonarzy. Podkreśla, że „w ojcostwie
Boga i macierzyństwie Kościoła zakorzeniona jest nasza misja, ponieważ w chrzcie
zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych
Ducha Świętego dla pojednania świata.
To posłanie należy do obowiązków chrześcijanina, aby nikomu nie zabrakło głoszenia jego powołania do stawania się

przybranym dzieckiem, pewności jego
godności osobistej i przyrodzonej wartości każdego życia ludzkiego od poczęcia aż
do naturalnej jego śmierci. Rozprzestrzeniająca się sekularyzacja, w której dokonuje się kulturowe odrzucenie Bożego ojcostwa w naszej historii, uniemożliwia
jakiekolwiek autentyczne powszechne
braterstwo, wyrażające się we wzajemnym szacunku dla życia każdego człowieka.
Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka różnica sprowadza się do piekielnego zagrożenia, uniemożliwiając jakąkolwiek braterską akceptację i owocną jedność rodzaju
ludzkiego”. Ojciec Święty przypomina też,
że głoszenie Jezusa, dawanie świadectwa
Ewangelii i wzywanie do nawrócenia w poszanowaniu osobistej wolności każdego,
w dialogu z kulturami i religiami przyczynia
się do nawrócenia wszystkich chrześcijan.

W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień
Misyjny zwany też Niedzielą
Misyjną. Tym razem ma on charakter szczególny, gdyż Ojciec
Święty Franciszek poprosił cały
Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę
ogłoszenia Listu Apostolskiego
Maximum illud Papieża Benedykta XV (30.11.1919 r.). W orędziu wystosowanym na ten
dzień, które jest zatytułowane
tak samo jak hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego:
Ochrzczeni i posłani: Kościół
Chrystusa w misji na świecie,
papież podkreśla, że „nasza
synowska przynależność do
Boga nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale zawsze kościelnym: z komunii z Bogiem
Ojcem i Synem i Duchem Świętym rodzi się nowe życie razem z wieloma innymi braćmi
i siostrami. A to Boże życie nie
jest produktem na sprzedaż –
nie uprawiamy prozelityzmu –
lecz bogactwem, które trzeba

dawać, przekazywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Darmo otrzymaliśmy ten dar i darmo się nim dzielimy, nie wykluczając nikogo. Bóg chce, aby wszyscy
ludzie zostali zbawieni dzięki poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego miłosierdzia, dzięki Kościołowi, który
jest powszechnym sakramentem zbawienia”. Ojciec
Święty wzywa nie tylko do hojnego dzielenia się darem wiary, ale przypomina, że trzeba, aby ten, kto
głosi Boga, był mężem Bożym. Zauważa, że nakaz misyjny dotyczy każdego bardzo bezpośrednio: „zawsze
jestem misją; zawsze jesteś misją; każda ochrzczona
i każdy ochrzczony jest misją. Ten, kto miłuje, wyrusza

Na zdjęciu: ks. Marek Sobotta ze swoimi parafianami

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
20 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † mamę Jadwigę z okazji jej ziemskich urodzin, † ojca Józefa oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – za † mamę Zofię Burzyńską w 1. rocznicę śmierci oraz † ojca Jerzego
w 2. rocznicę śmierci
		– chrzest: Oskar Wierzba
17.00 – nabożeństwo maryjne
18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców
Annę i Jerzego Koppa, †† teściów Annę i Franciszka, †† dziadków
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
21 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Krystynę i Marcina Strancich oraz †† z rodzin Cebula, Strancich, Pawleta i Jagiella
22 października – wtorek — wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, †† teściów, † męża
Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
23 października – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Helmuta
z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
17.30 – nabożeństwo różańcowe
24 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczała w kolejną rocznicę śmierci,
†† teściów Jana i Katarzynę Kwoczała oraz †† rodziców Agnieszkę
i Pawła Gabor
25 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 8. rocznicę śmierci

26 października – sobota
13.00 – ślub: Katarzyna Szynalik i Przemysław Ziółkowski
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców, †† teściów,
†† rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
27 października – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama oraz Matyldę i Pawła Wieja,
†† Edeltraudę i Antoniego Senft, †† dziadków, †† 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 Magdaleny i Krystiana
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
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 Arnolda Zer
man z okazji 60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwo maryjne zatytułowane „Maryja w misterium zbawczym”, które o godz. 17.00 poprowadzi chór
Cantores Opolienses pro Musica Sacra pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka.
▪▪ Również dzisiaj na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski jest przeprowadzane w kościołach w Polsce badanie statystyczne dotyczące liczby uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św.
▪▪ 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 odbędzie się comiesięczne spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tym
razem rozpocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich nabożeństwem
różańcowym, a po Mszy św. będziemy się modlić litanią do św. Ojca Pio i poprowadzę katechezę biblijną.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
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

