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Jednym z ważnych filarów zdrowego patrioty-
zmu jest świadomość, że jako naród jesteśmy 
spadkobiercami bardzo bogatego dziedzic-
twa, a szacunek dla narodowej przeszłości 
decyduje o tym, kim jesteśmy i jakimi kieru-
jemy się wartościami. Kontekst jutrzejszego 
Narodowego Święta Niepodległości, a także  
zbliżające się liturgiczne wspomnienie pierw-
szych męczenników Polski (13 listopada) skła-
niają do wspomnienia tych, którzy razem ze 
świętym Wojciechem należeli do pierwszych 
świadków wiary w naszej Ojczyźnie. Tradycja 
nazywa ich Braćmi Polskimi, ale Benedykt 
i Jan pochodzili z Italii. Dotarli do Polski zale-
dwie rok wcześniej. Wcześniej związani byli 
z pustelnią Pereum koło Rawenny, której du-
chowo przewodził św. Romuald, twórca ka-
medułów. W tej samej wspólnocie żył przez 
jakiś czas św. Brunon z Kwerfurtu – gorący 
orędownik pomysłu cesarza 
Ottona III, który prosił o wy-
słanie do Polski grupy zakonni-
ków misjonarzy. Mieli oni zało-
żyć klasztor, będący ośrodkiem 
ewangelizacji słowiańskich lu-
dów, które nie przyjęły jesz-
cze wiary. Pewnie sam św. 
Brunon przekonał do tej misji 
swoich zakonnych współbraci: 
Benedykta i Jana. Po przyby-
ciu do Polski Włosi zamieszkali 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sara Bieniek z Zieliny i Oskar Zając ze Zdzieszowic — za-
powiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

w eremie zbudowanym przez Bole-
sława Chrobrego na prawym brzegu 
rzeki Obry, koło Międzyrzecza. Wkrótce 
jako pierwsi nowicjusze przyłączyli się 
do nich Izaak i Mateusz, Polacy „z kraju 
i mowy słowiańskiej”, rodzeni bracia. 
Dołączył do nich także Krystyn, mło-
dzieniec z pobliskiej wioski, klasztorny 
kucharz. Życie nowego eremu dopiero 
zaczynało się rozkręcać. Włoscy bracia 
uczyli się języka Słowian, którym mieli 
głosić Ewangelię. Dwóch polskich no-
wicjuszy przygotowywało się do zło-
żenia ślubów. W nocy z 10 na 11 listo-
pada 1003 r. klasztor został napadnięty 
przez rabusiów. Piątka mieszkańców 
została zamordowana. Zabójców ujęto. 
Zeznali, że bracia przyjęli śmierć w du-
chu prawdziwego męczeństwa. 

Rokitno, Rokitno, Pustelnia Świętych Braci Męczenników MiędzyrzeckichPustelnia Świętych Braci Męczenników Międzyrzeckich

Sudan Południowy to najmłodsze pań-
stwo świata, które odłączyło się teryto-
rialnie od Sudanu w 2011 r. Prezydentem 
został wtedy Salva Kiir z plemienia Dinka, 
który do teraz sprawuje tę funkcję. We-
wnętrzny konflikt w państwie przybrał na 
sile w 2013 r., kiedy miał miejsce nieudany 
zamach stanu przeprowadzony przez po-
litycznego rywala z plemienia Neurów. 
Wojna domowa o głównie podłożu etnicz-
nym i plemiennym zabrała ze sobą dzie-
siątki tysięcy istnień ludzkich. W jej wyniku 
4 mln mieszkańców musiało opuścić swoje 
domy, a kraj pogrążył się w kryzysie. Kon-
flikt wewnętrzny w Sudanie Południowym, 
który zakończył się teoretycznie 12 wrze-
śnia 2018 r. nie tylko pociągnął za sobą 
wiele ofiar, ale również odbił się na psy-
chice dzieci. Większość byłych bojowników 
ma obecnie od piętnastu do dziewiętnastu 
lat. Jedną trzecią tej grupy stanowią dziew-
czynki. W Sudanie Południowym mieszka 
ok. 12 mln ludzi. Według najnowszego ra-
portu ONZ, ponad połowa mieszkańców 

SUDAN POŁUDNIOWY SUDAN POŁUDNIOWY 
Przemilczane cierpienie!Przemilczane cierpienie!

60,5% mieszkańców Sudanu 
Południowego to chrześcija-
nie z czego niemal 40% to ka-
tolicy, a 20,7% stanowią pro-
testanci. 
32,9% to wyznawcy religii ple-
miennych, 6% wyznaje islam.

tego kraju (7 mln ludzi) głoduje. Szacuje 
się, że dziś ponad 3,5 miliona pozbawio-
nych jest dachu nad głową, dodatkowo 
2 miliony błąka się po bezdrożach, ukry-
wając się przed pewną śmiercią, a 1,5 
miliona już opuściło kraj. Nieprzerwanie 
w Sudanie Południowym trwa katastrofa 
humanitarna, mimo iż kraj ten szacunkowo 
otrzymał 9,5 mld dolarów pomocy między-
narodowej od czasu ogłoszenia niepodle-
głości. W Sudanie Południowym jest jedna 
metropolia, w której skład wchodzi 1 archi-
diecezja (Dżuba) z 6 diecezjami.
Eksperci alarmują, że głód i niedożywie-
nie grożą w sumie 45 mln mieszkańców 
kilkunastu krajów wschodniej Afryki. Po-
wodem jest głównie susza oraz ciepły prąd 
morski El Nino, który dotknął region po raz 
drugi w ciągu trzech lat. Trwający kryzys 
żywnościowy w Afryce jest jednym z naj-
poważniejszych od lat. Jego skutki mocno 
odczują nie tylko mieszkańcy Sudanu Po-
łudniowego, ale również Somalii, Etiopii 
czy Madagaskaru.
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10 listopada 10 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny z okazji 40. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie 

 10.30 – za †† rodziców Hildegarę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę Gro-
chla, † 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

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Rudolfa Korzeńskich oraz Paulinę i Wil-

helma Placheta, † brata Piotra oraz †† z pokrewieństwa

11 listopada 11 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
 18.00 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† siostry 

Mirosławę i Grażynę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

12 listopada 12 listopada – wtorek — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † sio-

strę Irenę, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

13 listopada 13 listopada – środa — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Kry-
styna, pierwszych męczenników Polski

 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Strehl 
z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

14 listopada 14 listopada – czwartek — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
 17.00 – za †† rodziców Józefę i Tadeusza Pachucy

15 listopada 15 listopada – piątek
 18.00 – za † Jerzego Skóra, †† rodziców, †† dziadków, † matkę chrzestną 

Martę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 listopada 16 listopada – sobota — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy z okazji 
urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
obchodzimy 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: «Su-
dan Południowy. Przemilczane cierpienie». Wyrazem materialnego wsparcia chrze-
ścijan w Sudanie będzie zbiórka do puszek przed kościołami.

 ▪ W poniedziałek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczy-
znę z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych odbędzie się 
w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne 
Dzieci Maryi.

 ▪ W czwartek (14 listopada br.) społeczność uczniowska wraz z Radą Rodziców na-
szej szkoły zapraszają na obchody DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA. Święto rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 17.00. W programie m.in.: poczęstunek rogalikami świętomar-
cińskimi, przemarsz w barwnym korowodzie (z lampionami) ulicami Starego Osie-
dla (godz. 17.45), a następnie przy szkole inscenizacja dotycząca życia św. Marcina 
oraz możliwość zakupu kiełbasek z grilla.

 ▪ Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza na 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę Ko-
lejarzy na Jasną Górę z okazji święta patronalnego św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Pielgrzymka odbędzie się 16 i 17 listopada br.

 ▪ Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w corocznej „wigilii dla samot-
nych” – tym razem odbędzie się ona w niedzielę 22 grudnia – serdecznie zapra-
szamy do zgłoszenia się i zapisania w jednym ze zdzieszowickich Domów Dziennego 
Pobytu lub w parafii (w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej).

17 listopada 17 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Norberta, †† z rodzin Kowolik, Prysak i Newrzella 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 Elżbiety i Jana z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Józefa 
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


