będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) oraz
odmówią modlitwę za zmarłych bądź wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Zachęcam do udziału w tradycyjnych comiesięcznych nabożeństwach.
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▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych
▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 15.00 w kościele pw. św. Antoniego.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Święci na przestrzeni wieków… – ciąg dalszy __________________________________
pożądaną, jako najszybsza i najpewniejsza droga do osiągnięcia zbawienia. Gminy
chrześcijańskie wysoko ceniły osoby, które
oddały swe życie, wyznając w ten sposób
wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzień męczeństwa był dniem narodzin dla nieba; wyznaczał też początek kultu męczennika rozwijającego się wokół miejsca jego śmierci,
a częściej pochówku. Z czasem przerodził
się w kult relikwii. Początki kultu męczenników znawcy przedmiotu datują na połowę II wieku i wiążą z męczeńską śmiercią biskupa Smyrny św. Polikarpa. Ilustruje
to opis zachowania się chrześcijan, którzy
byli świadkami jego męczeństwa: „Tak więc
mogliśmy potem pozbierać jego kości, bardziej drogocenne niż najcenniejsze kamienie i złoto, aby złożyć je w odpowiednim
miejscu. Tam, jeśli to tylko będzie możliwe,
nasz Pan pozwoli nam zebrać się ochoczo
i w radości, aby celebrować rocznicę jego
męczeństwa, jego narodzin”. Wraz z ustaniem krwawych prześladowań w początkach IV wieku pojawili się wyznawcy,

wygnańcy i obrońcy wiary, asceci, pustelnicy, święte dziewice i wdowy. Z czasem
zastąpili ich męczennicy z okresu ekspansji wyznawców islamu, uczestnicy wypraw
krzyżowych broniących świętych miejsc
w Palestynie, rycerze i dobrowolnie ubodzy. Okres średniowiecza wylansował także
świątobliwych władców, miłosierne królowe i księżne, fundatorów świątyń i klasztorów, pobożnych biskupów i opatów, uduchowionych mnichów i ascetyczne mniszki,
ubogich braci mniejszych św. Franciszka
i gorliwych obrońców wiary katolickiej –
synów św. Dominika. W czasach nowożytnych rozwinął się kult wielkich reformatorów Kościoła, odnowicieli życia zakonnego,
działaczy charytatywnych, misjonarzy, oddanych Bogu i ludziom duszpasterzy. Aż do
czasów współczesnych nie brak męczenników ginących za wiarę oraz w obronie ubogich i bezbronnych, choć obecnie dominuje
inny model świętości: społecznika, patrioty,
dydaktyka i pedagoga, ukierunkowanych
na drugiego człowieka.

Uroczystość Wszystkich Świętych, będąca
wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie (a nie tylko oficjalnie beatyfikowanych i kanonizowanych), zaprasza nas
do refleksji o zmieniającym się na przestrzeni
wieków modelu świętości. Na chrześcijański
wzór świętości znaczący wpływ miała Biblia.
W Starym Testamencie świętym było to, co
miało bezpośredni związek z Jahwe. Wśród
osób wyróżniano więc – jako uświęconych
– kapłanów, lewitów, proroków, a niekiedy

F. Francia, Madonna z św. Wawrzyńcem i Hieronimem, 1500 r.

nazirejczyków. Świętość zyskiwano także
przez kontakt z przedmiotami uważanymi
za święte (arka, namiot spotkania, ołtarz
kadzenia i całopalenia, świątynne świeczniki). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa za świętego był uważany każdy
podążający za wskazaniami Jezusa Chrystusa. Szczególne miejsce w tym względzie zajmowali jednak męczennicy. Dla
męczennika oddanie życia w imię obrony
i świadectwa wiary było rzeczą absolutnie oczywistą, a nawet przez wielu

W święto Kościoła triumfującego, czyli świętych w niebie, nie zamykając oczu na dziejące
się aktualnie wydarzenia, warto wspomnieć
o doskonałej intuicji artystów z przełomu XV
i XVI w., którzy w odpowiedzi na słabości
Kościoła pielgrzymującego swoich czasów
wskazywali na kierunki jego odnowy duchowej. W przedstawianych „fragmentach
nieba” ukazywali np. świętych znanych z hojności i ascezy. Po dwóch stronach Madonny
z Dzieciątkiem symboliczną wartę sprawują
święci: Wawrzyniec i Hieronim. Pierwszy zasłynął rozdaniem kościelnego majątku ubogim, drugi łączył pracę naukową (przekład
Pisma Świętego) z ascetycznym trybem życia. Hojność i powściągliwość współgra (dwaj
muzykujący aniołowie) z przykładem życia
Jezusa i Maryi i jest niezmiennie aktualna.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________

18.00 – za †† dziadków Otylię i Edwarda Pluta i † wujka chrzestnego Edwarda

1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała z okazji 45.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
17.15 – nabożeństwo różańcowe
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

7 listopada – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Wincentego Poradę [ofiarowana od rodziny Niedziółka]
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
18.00 – za † męża Bolesława Molfę, † siostrę Danutę Polniak, †† rodziców
Emilię i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2 listopada – poniedziałek — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – za zmarłych zalecanych w wypominkach
9.00 – w intencjach Ojca Świętego
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
18.00 – za † babcię Reginę Brauner z okazji ziemskich urodzin, †† ciocie Zofię, Agnieszkę, Annę, † wujka Alfonsa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3 listopada – wtorek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
18.00 – za †† z rodzin Skóra, Niestrój, Stanusch i Klimek
4 listopada – środa — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
7.00 – za †† seniorów i przyjaciół Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”:
Urszulę Irenę Bohdan, Elżbietę Bucher, Hildegardę Knopp, Henryka
Makosza, Irmagardę Jadwigę Szołtysek, Elfrydę Gola, Jadwigę Chodurską, Józefę Karczmarczyk, Marię Kalińską, Gintera Tica
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
5 listopada – czwartek
17.00 – Godzina święta oraz różaniec w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † ojca Rudolfa, †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skóra,
†† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę Malik oraz
†† dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
6 listopada – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych

8 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża Dietera Przewdzinga, †† rodziców i teściów, †† dziadków
z obu stron i †† z pokrewieństwa
10.30 – za † ojca Jacka Pykę w kolejną rocznicę śmierci, † siostrę Krystynę
Karasiewicz oraz †† z pokrewieństwa
15.00 – chrzest: Alicja Roter
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zmarłych
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz † wnuczkę Melanie

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Zachowując ograniczenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym – w tym
obowiązek zakrywania ust i nosa, a także limit osób w kościele (u nas jest to 79 osób)
– zapraszam o godz. 17.00 na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa różańcowe w intencji zmarłych z tzw. wypominkami.
▪ W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze
św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00 i o godz. 18.00.
▪ Od jutra 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 tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami
niż zwykle (Dekret Biskupa Opolskiego w załączeniu). Najważniejsze jego postanowienia to: (1) Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za
zmarłych choćby tylko duchowo można w tym roku uzyskać przez cały listopad;
(2) Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych,
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

