▪▪ Zdzieszowickie Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Śląsku Opolskim organizuje w dniu 15 października br. wycieczkę do Pszczyny oraz Tych. Koszt 35 zł.
▪▪ Serdecznie dziękuję panom, którzy z poświęceniem przeprowadzili pierwszy etap
prac zabezpieczających przed wilgocią nasze budynki parafialne. O terminach
kontynuacji tych prac będę informował. „Bóg zapłać” za życzliwość i wsparcie.
▪▪ W imieniu organizatorów festynu charytatywnego na rzecz chorego chłopczyka
Pascala Boronowskiego wyrażam podziękowanie za włączenie się i pomoc. Przy
naszym kościele podczas tej akcji uzbierano 3680 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na budowę kościołów i jałmużnę postną z całego roku, z wyjątkiem ofiar z Sumy odpustowej – te zasilą budżet naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na prace remontowe wokół naszego kościoła.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Małgorzatę Cieślak, lat 24, zam. w Niemczech, dawniej przy ul. Żymierskiego (pogrzeb
odbył się w sobotę) oraz śp. Zenona Twardzika, lat 83, zam. przy ul. Katowickiej
(pogrzeb w Katowicach-Panewnikach); zaś z parafii św. Antoniego odszedł do
wieczności śp. Sylwester Pawelec, lat 45, zam. w Rozwadzy. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Odpust parafialny – ta nazwa uroczystego święta ku czci patrona parafii wy-

wodzi się z faktu, że tego dnia, nawiedzając poświęcony mu kościół, można uzyskać
odpust w znaczeniu teologicznym. Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego
Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych, które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie
obfity skarbiec odpustów Kościoła. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
▪▪ brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego,
▪▪ stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna,
▪▪ przyjęcie Komunii świętej,
▪▪ odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice
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Święty Ojcze Pio, Patronie nasz, módl się za nami!
Mija pierwszy rok istnienia naszej parafii. Przeżywaliśmy już wspólnie wszystkie święta, które wyznacza rytm roku liturgicznego. Pozostały jeszcze
dwie corocznie obchodzone w każdej parafii okazje:
dzień patrona kościoła i rocznica jego poświęcenia.
Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzony jest tzw. odpust parafialny (ze względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych, często jest przenoszony
na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy poświęcenia
kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem
Bożym, a przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.

Szacunek dla kościoła znajduje
swoje uzasadnienie w tym, że
to przede wszystkim w świątyniach Bóg uświęca człowieka,
a człowiek wielbi Boga. W nich
bowiem – jak przypomina Katechizm – sprawuje się kult publiczny na chwałę Trójcy Świętej, słucha się słowa Bożego,
śpiewa pieśń uwielbienia, zanosi modlitwy, składa Ofiarę
Chrystusa, obecnego sakramentalnie pośród zgromadzenia.
Każdy kościół posiada swój tytuł. Zwyczaj ten pochodzi jeszcze ze starożytności. Dla nas
pamięć o dniu, w którym został poświęcony nasz kościół
(23 września), przywołuje jednocześnie naszego patrona, co
stanowi najlepszą okoliczność
zarówno do czerpania z charyzmatów naszego świętego,
który zadziwił świat swoim życiem oddanym bez reszty modlitwie i słuchaniu braci, ale także
do ożywienia przywiązania do
Kościoła oraz wdzięczności za
świątynię na naszym osiedlu.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
21 września – Niedziela XXV Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła (kiermasz) i odpust parafialny
8.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Orzechowskich, †† braci Henryka
i Bronisława, †† z rodziny z obu stron
10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marka
z okazji 18. rocznicy urodzin
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Marcina z okazji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Jana z okazji
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
22 września – poniedziałek
18.00 – za † Henryka Olczyk oraz †† rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Skóra z okazji 80.
rocznicy urodzin [od dzieci chrzestnych]
23 września – wtorek — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18.00 – za † matkę Wilhelminę Vogel, †† dwóch mężów: Jerzego i Rudolfa,
†† rodziców Jana i Emmę Schampera, † brata Heinricha i † ciocię
Agnieszkę
24 września – środa
7.00 – za † Krystynę Domin w 9. rocznicę śmierci, † męża Gerarda oraz
†† rodziców z obu stron
25 września – czwartek — wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Klink, †† teściów Jadwigę i Ernesta Korzekwa, † brata Antoniego oraz †† z pokrewieństwa
		– za † Małgorzatę Cieślak [od rodziny Kwoczała]
26 września – piątek
18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz, †† teściów Klarę i Adolfa
Zerman, † siostrę Edeltraudę, † szwagra Rudolfa, † bratową Krystynę Klencz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

27 września – sobota — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ingi i Bernarda z okazji
50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
28 września – Niedziela XXVI Zwykła
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,
†† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† braci: Zygfryda, Pawła i Stefana, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Lebok oraz za
† męża
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joachima z okazji 50.
rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej wspólnocie po raz pierwszy odpust parafialny i jednocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję za obecność i ubogacenie nas ks. Prałatowi Antoniemu Komorowi oraz ks. Wojciechowi
Lippie oraz wszystkim Gościom przybyłym na nasze parafialne święto.
▪▪ Po Mszach św. jesteśmy zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowały
panie z Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”.
▪▪ W poniedziałek 22 września o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne
Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ We wtorek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego odbędzie się drugie spotkanie katechumenatu, na które zaproszone są
osoby dorosłe, które chciałyby przygotować się do sakramentu bierzmowania
lub uzupełnić katechezę szkolną.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ Przypomnienie! Parafialny Zespół Caritas zaprasza 4 października br. na doroczną
pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. W programie m.in.: Msza św., konferencja i Droga krzyżowa. Zapisy w zakrystii.

