▪▪ W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej.
▪▪ W piątek 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.
▪▪ Odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół
publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.
Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu
pokuty i przyjęcie Komunii świętej. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od
1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego
dnia odpust zupełny za zmarłych.
▪▪ W sobotę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św.
w naszym kościele o godz. 8.00 i o godz. 18.00.
▪▪ Również w sobotę – choć obchód pierwszej soboty miesiąca przysłania Wspomnienie Wiernych Zmarłych – zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę także (2 listopada) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny
chorych.

R. VI: 2019, nr 43 (314)
W sztuce chrześcijańskiej, a zwłaszcza
w malarstwie włoskim XIV–XVI w., bardzo popularnym tematem było przedstawianie tronującej lub stojącej Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych,
znane jako Sacra Conversatio, czyli „święta
rozmowa”. Przykładem jest poniższy obraz ze świętymi apostołami, których liturgiczne wspomnienie przypada jutro. Świętych łatwo rozpoznać po atrybutach, które
trzymają w rękach, tj. narzędziach, którymi

▪▪ Od soboty 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 przyszłą niedzielę (3 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 naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. wykazały, że
w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 760 osób (40 mniej, niż
przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło prawie 240 wiernych.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jerzego
Wodzisławskiego, lat 59, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

F. Barocci, Madonna ze św. Szymonem i św. Judą, ok.1567 r.

27 października 2019 r.

– według tradycji – zadano im męczeńską
śmierć. Przedstawienia takie były szczególnie ważne w czasach rozwoju Kościołów protestanckich, zdecydowanie zwalczających kult świętych, ale ich zadanie
przypominania wiernym o roli pośredników w modlitwie, jaką spełniają święci,
jest ciągle aktualne. Sacra Conversatio
może też być nawiązaniem do tajemnicy
niebiańskiego obcowania świętych. Warto
o tym pomyśleć w kontekście zbliżających
się świąt i przypomnieć sobie kilka katechizmowych prawd:  
KKK 955: „Łączność pielgrzymów z braćmi,
którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym,
bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według
nieustannej wiary Kościoła umacnia się
jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych”.
KKK 958: „Komunia ze zmarłymi. Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej
czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest
myśl modlić się za umarłych, aby byli od
grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45), także
modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc,
lecz także sprawia, że staje się skuteczne
ich wstawiennictwo za nami”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
28 października – poniedziałek — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Krahl, †† dwóch braci i †† z rodziny Krahl i Głuszek
29 października – wtore
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma
Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30 października – środa
7.00 – za † Marię Pixa w 2. rocznicę śmierci
17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda]
31 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za zmarłych w miesiącu październiku: † Jerzego Wodzisławskiego
1 listopada – piątek — UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – w intencji Parafian
14.00 – nabożeństwo na cmentarzu
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków z obu stron,
† ciocię Annę Jelito oraz †† z pokrewieństwa

2 listopada – sobota — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
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 Jerzego Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Annę,
† brata Józefa, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3 listopada – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † ojca Rudolfa, †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skora,
†† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę Malik oraz
†† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † ojca Jacka Pykę w 3. rocznicę śmierci, † siostrę Krystynę Karasiewicz oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – 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 w rodzinie oraz za †† z rodzin Zelosko i Ludwig

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Jeszcze przez kilka dni zachęcam do udziału w październikowych nabożeństwach
różańcowych, które odprawiane są o godz. 17.30, a dzisiaj w niedzielę o godz. 17.15.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na spotkanie modlitewne
za zmarłych członków klubu, które odbędzie się w poniedziałek (28 października)
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ We wtorek s. M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali
parafialnej o godz. 17.00.
▪▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
— we wtorek od 17.00 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.)
— w środę od 6.30 do 8.30 (z przerwą na Mszę św.) i od 17.00 do 19.30
— w czwartek od 10.00 do 11.00 i od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.).
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

