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Miniony tydzień był czasem szczególnej 
modlitwy za misje. Oczywiście, wraz z  za-
kończeniem Tygodnia Misyjnego nie może 
się skończyć nasza pamięć o misjach i od-
powiedzialność za nie, gdyż „Kościół jest 
misyjny ze swej natury, ponieważ swój 
początek bierze wedle planu Ojca z posła-
nia (ex missione) Syna i z posłania Ducha 
Świętego”. W trosce o taką świadomość 
chrześcijan zostały założone w XIX i XX w. 
Papieskie Dzieła Misyjne. Struktura ta 

26 października 2014 r.

obejmuje 4 dzieła: Papieskie Dzieło Roz-
krzewiania Wiary (celem jest kształtowa-
nie odpowiedzialności za misje, duchowa 
i materialna pomoc misjom, informowa-
nie o wielorakich potrzebach misji), Pa-
pieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (jego 
zadaniem jest m.in pomoc w kształceniu 
i formacji seminarzystów oraz kandyda-
tów do życia zakonnego w krajach misyj-
nych, a także pomoc w budowie i wypo-
sażaniu seminariów), Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci (dąży do rozpalenia w ser-
cach katolickich dzieci miłości do misji 
oraz poczucia solidarności z rówieśnikami 
na całym świecie) i Papieska Unia Misyjna 
(ma na celu informację i formację misyjną 
kapłanów i członków instytutów zakon-
nych). Warto pomyśleć o sposobie włą-
czenia się w inicjatywy Kościoła związane 
z misjami. Najłatwiej byłoby zaangażo-
wać się w działania Grupy Przyjaciół Mi-
sji, która istnieje już w Zdzieszowicach. 
Godnym polecenia jest też projekt „Ad-
optuj Misyjnych Seminarzystów”, do któ-
rego można włączyć się zarówno w gru-
pie, jak też indywidualnie i anonimowo.  
Wystarczy codzienna modlitwa za ad-
optowanych seminarzystów oraz jedna 
z form pomocy finansowej, np. tzw. ad-
opcja wspomagająca, czyli wpłacenie do-
wolnej kwoty w dowolnym czasie. 

▪▪ Odpusty▪za▪zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w Uroczy-
stość Wszystkich świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wier-
nych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzy-
skać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki uzyskania odpustu: modlitwa Ojcze 
nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystąpienie do 
sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej. Również wierni, którzy nawiedzą 
cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą 
także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. 
wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 818 
osób (prawie 200 osób więcej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystą-
piło ponad 220 wiernych. 

 ▪ Grupa Przyjaciół Misji organizuje dnia 23 listopada br. wyjazd do Cieszyna na 
sztukę teatralną Zofii Kossak pt. „Gość oczekiwany”. Koszt wyjazdu – 50 zł. Za-
pisy w zakrystii.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 
Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzymanie cmenta-
rza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego; zaś w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i in-
nych instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Hein-
richa Dudę, lat 84, zam. ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie...

Ogłoszenie diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w tym 
roku w dniach od 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 
roku w pięknej Pradze. Zgromadzi ono dziesiątki ty-
sięcy młodych ludzi pragnących uczestniczyć w ko-
lejnym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, 
zainicjowanej przez Brata Rogera w końcu lat siedem-
dziesiątych. Na spotkanie w Pradze można się zapi-
sać za pośrednictwem jednego z punktów przygotowań w Polsce po wspólnych 
przygotowaniach (udział w przynajmniej 3 spotkaniach formacyjnych. Koszt wy-
jazdu: 165 zł + 55 euro. Więcej informacji: www.mlodziez.opole.pl; www.botafe.pl.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

26 października – Niedziela XXX Zwykła
 8.00 – za † męża Jerzego Wiktor, †† rodziców, †† teściów oraz †† z pokre-

wieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 3. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko Dominika Dowgałło
 15.00 – chrzest: Aleksander Jajuga
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Krystiana 
z okazji 35. rocznicy ślubu

27 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Jadwigę Korzekwa, † jej męża Ernesta, † brata Antoniego, 

† matkę Annę oraz †† Hildegardę i Józefa Klink

28 października – wtorek — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma 

Kurpiela, † teściową Stefanię, †† z pokrewieństwa z obu stron

29 października – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Luizy Pluta 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

30 października – czwartek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† teściów Cecylię i Pawła, † wujka Józefa Waletzkiego, † ojca 

Georga i † brata Jerzego Kałużę, † Annę Baron oraz †† z pokrewień-
stwa z obu stron

31 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † mamę Gertrudę Kucharczyk w 100. rocznicę urodzin, † jej męża 

Ryszarda i dusze w czyśćcu cierpiące

1 listopada – sobota — uROcZySTOść WSZySTKIcH śWIĘTycH
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skórę

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-
ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego z okazji 77. 
rocznicy urodzin

 14.00 – Nieszpory i nabożeństwo na cmentarzu
 18.00 – w intencji Parafian

2 listopada – Niedziela XXX Zwykła — WSPOMNIENIE WSZySTKIcH WIERNycH ZMARŁycH
 8.00 – za † Erikę Gościńską w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Mariana oraz 

†† rodziców
 10.30 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Kwiotek z okazji 
95. rocznicy urodzin

 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – † Franciszka Całkę i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪ostatnim▪tygodniu▪października▪serdecznie▪zapraszam▪na▪nabożeństwa▪różań-
cowe,▪które▪w▪naszym▪kościele▪odprawiane▪są▪o▪godz.▪17.30.

▪▪ W▪poniedziałek▪27▪października▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪Grupy▪Modli-
twy▪Ojca▪Pio.▪Tym▪razem▪rozpocznie▪się▪ono▪o▪godz.▪17.30▪wspólnym▪dla▪wszyst-
kich▪nabożeństwem▪różańcowym,▪a▪po▪Mszy▪św.▪będzie▪litania▪do▪Ojca▪Pio▪i▪ka-
techeza▪biblijna.

▪▪ We▪wtorek▪od▪godz.▪8.00▪serdecznie▪proszę▪Parafian,▪którzy▪dysponują▪czasem▪
i▪siłami▪fizycznymi,▪o▪włączenie▪się▪do▪organizowanej▪przez▪parafię▪św.▪Antoniego▪
akcji▪sprzątania▪cmentarza.▪Należy▪przynieść▪ze▪sobą▪stosowne▪narzędzia.▪

▪▪ W▪środę▪o▪godz.▪18.15▪odbędzie▪się▪popielgrzymkowe▪spotkanie▪uczestników▪pa-
rafialnej▪pielgrzymki▪do▪Włoch.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.▪
▪▪ Okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪przed▪uroczystością▪Wszystkich▪Świętych:▪codziennie▪

godzinę▪przed▪Mszą▪św.▪oraz▪dodatkowo▪w▪czwartek▪od▪19.00▪do▪20.00,▪a▪także▪
w▪piątek▪od▪8.00▪do▪9.00▪i▪od▪16.00▪do▪20.00▪(z▪przerwą▪na▪Mszę▪św.).▪

▪▪ W▪sobotę▪przypada▪Uroczystość▪Wszystkich▪Świętych.▪Msze▪św.▪będą▪sprawowane▪
jak▪w▪niedzielę,▪czyli▪o▪godz.▪8.00,▪10.30▪i▪18.00.▪Po▪południu▪o▪godz.▪14.00▪w▪ka-
plicy▪cmentarnej▪rozpocznie▪się▪nabożeństwo▪za▪zmarłych▪z▪tradycyjną▪procesją▪
na▪cmentarzu.▪Tego▪dnia▪o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪również▪na▪cmentarzu▪nabo-
żeństwo▪Drogi▪Krzyżowej.▪Uczestników▪prosi▪się▪o▪przyniesienie▪jednego▪znicza.

▪▪ Odwiedziny▪chorych▪będą▪8▪listopada.


