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 piętek po Mszy św. wieczornej (o godz. 18.45) odbędzie się w naszym kościele
spotkanie chętnych kobiet-matek, które m.in. poprzez modlitwę za swoje dzieci
chciałyby realizować swoje powołanie w ramach Maryjnej Wspólnoty Opiekunek
Dziecięctwa Bożego. Spotkanie poprowadzi mianowany przez Biskupa Opolskiego
opiekun tej Wspólnoty – ks. Walter Lenart, proboszcz parafii Olesno.
▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪ W przyszłą niedzielę (4 października) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy
kościele pw. św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, na które zaproszone są także osoby pragnące należeć do wspólnoty franciszkańskiej.
▪ Również w przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne
plony – uczynimy to zwłaszcza podczas Mszy św. o godz. 10.30.
▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Barszczewska ze Zdzieszowic i Piotr Zdunek z Leśnicy — zapowiedź II; Magdalena Stroka ze Zdzieszowic i Jakub Materac z Wielunia — zapowiedź II.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Wincentego Poradę, lat 69, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w czwartek) oraz
śp. Annę Kopiec, lat 90, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.
13.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

„Ja jestem krzewem winnym…” – ciąg dalszy ___________________________________
w przypowieściach Jezusa o winnicy,
które odczytywane są właśnie w kolejne
niedziele. Być może najbardziej uderzającym obrazem winnicy w Nowym Testamencie jest obraz mający związek z postacią Jezusa. Zwracając się do uczniów, Jezus
oświadczył: „Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami” (J 15,5). Mówiąc tak o sobie, Jezus wskazał, że udział w królestwie

Bożym jest możliwy jedynie dla tych, którzy w Nim trwają. Ci też przyniosą owoc
obfity. W świetle tego fragmentu zrozumiały staje się jeden z rytuałów Wieczerzy
Pańskiej, którą Jezus ustanowił w przeddzień swojej śmierci. Polega on na piciu
„z owocu winnego krzewu”, czyli piciu
wina, które staje się Jego Krwią – Eucharystią Nowego i Wiecznego Przymierza.

R. VII: 2020, nr 39 (362)
Panująca epidemia sprawiła, że w tym roku obchodzimy po raz drugi uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Jest to zawsze dobra okazja, aby
uwypuklić jakieś przesłanie związane z Eucharystią i naszą wiarą, które jest ważne nie tylko dla
dzieci. Tym razem tematyka (ilustruje to dekoracja) związana jest ze znanym biblijnym obrazem winnicy. Starożytny Izrael był krainą winnic.
Nawet dzisiaj osoby podróżujące przez górzysty
rejon położony w centrum Izraela mogą zobaczyć ich wiele. Owocem winnej latorośli są winogrona, których sok po sfermentowaniu zamienia
się w wino. Jednym z piękniejszych fragmentów
Starego Testamentu związanych z winnicą jest
tzw. przypowieść o winnicy z Księgi Proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń
o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój
miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał
ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także
i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda
winogrona (…)”. Ukazana jest tu nie tylko miłość
Boga do Izraela, lecz też trud związany z przygotowaniem dla niego ziemi i osadzenia go w niej.
Bóg również strzegł pilnie swój lud. W ten sposób przypowieść oddaje wybranie przez Boga narodu Izraela oraz opatrznościową opiekę, którą
go otoczył. Podobnie jak w przypadku prawdziwych winnic, Bóg trudził się jako Gospodarz, mając nadzieję na obfite plony. Mimo Bożego wysiłku Izrael zszedł na złą drogę, co prorok oddał
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obrazem zniszczonej winnicy. W Nowym Testamencie, w którym także
wielokrotnie pojawia się obraz winnicy, widoczna jest jednak istotna
zmiana: Bożą winnicą nie jest już
naród Izraela, lecz królestwo Boże.
Zmianę tę można zaobserwować

Fragment dekoracji w naszym kościele.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
27 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz o wiekuiste szczęście dla † męża Gerharda Lebok
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
		– za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś, †† ich trzech synów oraz †† z pokrewieństwa
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Wiesławę, † brata Edwarda, †† rodziców oraz †† z pokrewieństwa
28 września – poniedziałek — wspomnienie św. Wacława, męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
29 września – wtorek — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
16.30 – chrzest: Marcel Marek Smykała
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
30 września – środa — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 – za zmarłych w miesiącu wrześniu: śp. Jana Rosoła, śp. Wincentego
Poradę oraz śp. Annę Kopiec
1 października – czwartek — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17.00 – nabożeństwo różańcowe i Godzina święta
18.00 – za †† Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, †† zięciów
Franciszka i Gintera oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa
2 października – piątek — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † męża Leszka, † mamę Helenę, †† dziadków Joannę i Grzegorza
oraz †† z pokrewieństwa

3 października – sobota
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zygmunta z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Agnieszkę Wacław, † jej męża Alojzego i †† rodziców z obu stron
4 października – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w rodzinie Szkudlarskich
10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w rodzinie Filusz
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irmagardę i Joachima Garbas, † siostrzeńca Tomasza,
†† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzieciom przystępującym dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej życzymy obfitych
łask Bożych oraz wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu.
▪ Od czwartku 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.
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi, na które s.M.
Bertina zaprasza także wszystkie dziewczyny pragnące należeć do tego grona.
▪ 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

