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Zainaugurowane tydzień temu przez Ojca 
Świętego Franciszka XVI Zgromadzenie 
Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku 
Kościołowi synodalnemu: komunia, uczest-
nictwo, misja” jest obecnie żywym tema-
tem w mediach katolickich, a niekiedy też 
– ze swoistą interpretacją – poza nimi. Za-
interesowanie synodem jest sprawą po-
żądaną, gdyż na tym polega m.in. udział 
w odpowiedzialności za Kościół. Synod nie 
jest żadną sensacją, ale przeciwnie – sta-
nowi narzędzie, którym Kościół posługuje 
się praktycznie od swoich początków. Apo-
stołowie zbierali się razem, aby podejmo-
wać decyzje pod tchnieniem Bożego Du-
cha. Potem przez wiele wieków następcy 
Apostołów, czyli biskupi, gromadzili się na 
synodach, by rozeznawać, jaka jest wola 
Boża względem Kościoła. Przez wieki sy-
nody były podstawowym sposobem po-

dejmowania kościelnych decyzji. Pasterze 
Kościoła w Polsce napisali o tym w liście 
wydanym na tę okazję i ponadto zainspi-
rowali do wielu przemyśleń, pisząc: „Nie 
uciekniemy dziś przed podwójnym pyta-
niem. Najpierw warto zapytać samego sie-
bie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą 
zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, 
czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie 
zatroskanego o własną pozycję i własne 
sprawy, ciągle oburzonego na drugich, 
szczelnie zamkniętego w swoim mikroświe-
cie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na 
życie naszych kościelnych wspólnot: Chry-
stusa pochylonego w służbie najsłabszym, 
czy zatroskanie o wizerunek instytucji, 
walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji 
duszpasterskiej, a nawet politycznej? […]
Jak wygląda w naszych wspólnotach roz-
mowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do 

Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok 
od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich 
potrzebami i doświadczeniami? Nie powin-
niśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, 
by Kościół – od małych wspólnot wewnątrz 
parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż 
po jego wymiar powszechny – podążał 
drogami wskazanymi przez Ducha Świę-
tego. Nim zabierzemy się za jakiekolwiek 
reformy, potrzebny jest nam rachunek su-
mienia z tego, jak ze sobą rozmawiamy, jak 
nawzajem się słuchamy i jak rozeznajemy 
wolę Bożą? Nie tylko w sposób osobisty 
i indywidualny, ale także wspólnotowy. 
Tym razem papież Franciszek pragnie, aby 
w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli 
nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą 
rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich 
– bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie 
otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii 

Ku Kościołowi synodalnemu –Ku Kościołowi synodalnemu –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________ ____________________________________
karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. 
W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chry-
stusa, czyli Kościół, za który są współodpo-
wiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza 
podążanie wspólną drogą. Synodalne prace 
potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała 
miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku 
kontynentalna, a wreszcie w 2023 – po-
wszechna. Jednak papież Franciszek chce, 
aby styl wspólnotowego rozeznawania 
stał się stałą praktyką Kościoła. W czasie 
synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki 
sposób razem, duchowni i świeccy, budu-
jemy wspólnotę Kościoła, począwszy od 
najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze 
sobą rozmawiamy? […] Papież proponuje, 
żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych 
poziomach organizacji Kościoła, zarówno 
w nieformalnych gremiach, jak i w ruchach,  
stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach”. 

 ▪ W środę po różańcu (ok. godz. 18.15) w naszej sali parafialnej odbędzie się spo-
tkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Jest to wspólnota 
ustanowiona przez Biskupa Opolskiego, skupiająca grupy matek modlących się 
wspólnie w różnych miejscowościach naszej diecezji za swoje dzieci. Grupa jest 
otwarta – zapraszamy wszystkie chętne mamy.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierz-

mowaniem dla młodzieży z klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej.
 ▪ W piątek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się ostatnie posiedzenie Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej tej kadencji.
 ▪ Przypominam o inicjatywie Parafialnego Zespołu Caritas skierowanej do ludzi sa-

motnych z naszej parafii, którzy chcieliby, a nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 
na groby swoich bliskich na cmentarzach w Zdzieszowicach lub Żyrowej. Zgło-
szenia można składać do 24 października w kancelarii parafialnej lub telefonicz-
nie – 77 483 40 93. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby na utrzymanie naszej parafii; tak 
też będzie w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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1717 października października  – – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁAXXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Sylwii i Henryka z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marzeny i Joachima 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Franciszki z okazji 90. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

18 października 18 października – poniedziałek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Marcina i Krystynę Strancich, †† z rodzin Strancich, 

Cebula, Pawletta, Jagiella i Lepich

19 października 19 października – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rozalii z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

20 października 20 października – środa — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 7.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Alojzego Wacław, † ich syna Norberta, 

†† teściów Stanisławę i Stanisława Barszczewskich oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanow-
skiego]

21 października 21 października – czwartek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego w 2. rocznicę śmierci 

oraz †† z rodziny

22 października 22 października – piątek — wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze zapraszam o godz. 15.30 na „kawę z księdzem”. Temat katechezy w ra-
mach cyklu spotkań biblijnych będzie związany z życiem i działalnością św. Pawła.

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańco-
wymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę o godz. 16.00 na spotkanie z ks. 
proboszczem Marianem Saską nt.: „Przepisy prawne i liturgiczne dotyczące po-
chówku ciała ludzkiego – zarządzanie cmentarzem”, które odbędzie się w domu 
katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
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 18.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, †† teściów Matyldę 
i Antoniego, † męża Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki 
i †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 października 23 października – sobota
 11.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Stefanii i Gintera Ku-
der z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 15.00 – chrzest: Tobiasz Kucharski
 17.15 – 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

2424 października października  – – XXX NIEDZIELA ZWYKŁAXXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Brygidę Cieślak [od mieszkańców ul. Żeromskiego]
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie w rodzinie Filusz

  – chrzest: Bartosz Kleniewski
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 

Annę i Jerzego Koppa, † brata Józefa, †† teściów Annę i Franciszka, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące


