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– godz. 15.00 – spotkanie przy stole
– godz. 15.30 – prelekcja na temat życia i posługi św. Ojca Pio
– godz. 16.00 – konferencja ascetyczna
– godz. 16.40 – Msza Święta w intencji członków Parafialnego Zespołu
Zakończenie spotkania ok. godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy!
Również w środę w sali św. Mikołaja przy kościele św. Antoniego po Mszy św. wieczornej odbędzie się zebranie członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej poświęcone życiu i śmierci błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
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 trzecich gimnazjalnych.
W piątek o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego zostanie odprawiona Msza św.
o rychłą kanonizację bł. Edmunda Bojanowskiego, podczas której będzie poświęcony sztandar Rodziny bł. Edmunda.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a przed kościołem można złożyć ofiarę na prześladowany Kościół w Syrii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Antoninę Nizioł, lat 82, z ul. Zielonej. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Matka i Głowa wszystkich kościołów – ciąg dalszy _ _____________________
7 m wysoka): Chrystusa, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Apostoła i doktorów Kościoła. Do wnętrza bazyliki prowadzi pięć
potężnych wejść. W nawie głównej stoją
także potężne posągi 12 Apostołów i ważniejszych proroków, a w nawach bocznych są nagrobki papieży. Za konfesją,
czyli za ołtarzem głównym pod baldachimem, gdzie Mszę św. odprawia tylko papież, jest bogate prezbiterium a przy jego
końcu przy ścianie stoi tron papieski z białego marmuru. Bazylika Laterańska do dziś
zachowała swoją szczególną godność i stałą przynależność do Stolicy Apostolskiej.

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej stawia nas wobec tajemnicy
Kościoła, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką – Piotr. Przypominamy sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską. Wyrażamy
też wdzięczność za wszystkie świątynie,
w których gromadzi się lud Boży. Każdy
kościół to dom Boży w pełnym tego słowa
znaczeniu. Wszyscy bowiem jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się
budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się Chrystusowy Kościół.
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Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata
Jednym z najważniejszych świąt
w kalendarzu liturgicznym jest
przypadająca dziś rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Może wydawać się to dziwne,
tym bardziej, że nawet wielu
pielgrzymów nawiedzających
Wieczne Miasto swoje emocje
i przeżycia związane ze spotkaniem z widzialną Głową Kościoła
wiąże tylko z bazyliką św. Piotra na Watykanie. Wyjątkowość
wznoszącej się na Lateranie świątyni wypływa przede wszystkim
z roli, którą odegrała ona w historii chrześcijaństwa. Była ona
pierwszą katedrą rzymską. Kiedy
w 313 r. cesarz Konstantyn wydał edykt pozwalający wyznawać
wiarę chrześcijańską, podarował
papieżowi dawne posiadłości rodziny Lateranów (zostały one
skonfiskowane przez cesarza Nerona) i na nich kazał zbudować bazylikę, baptysterium i rezydencję
Biskupa Rzymu. Poświęcenia bazyliki dokonał papież Sylwester I,
według podania, dnia 9 listopada
324 r., a świątynię zadedykowano

Najświętszemu Zbawicielowi; dopiero po VI w. dodano wezwania świętych Jana Chrzciciela i Jana
Ewangelisty – stąd pochodzi wspólna nazwa. Przez
tysiąc lat, aż do niewoli awiniońskiej (1309 r.), Lateran był rezydencją papieży. Niestety, w czasie niewoli bazylika uległa zniszczeniu. Dlatego powracający do Rzymu w roku 1377 papież Grzegorz IX
zdecydował się przenieść swoją siedzibę do Watykanu. W bazylice laterańskiej panowało 161 papieży
i odbyło się pięć soborów powszechnych. Sobory
odbyły się w XII i XIII w., a ostatni w latach 1512–
1517, w czasie gdy główna siedziba papieży była
już w pałacu watykańskim. Świątynia na Lateranie
rzeczywiście może zachwycać. Imponujący jest już
jej front z 15 potężnymi figurami u szczytu (każda

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
9 listopada – Niedziela XXXII Zwykła — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Katarzynę i Oskara Niestrój,
†† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców Janiny i Mariana
10 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – za †† Annę i Wilibalda Kampa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
11 listopada – wtorek — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
18.00 – za †† Wandę i Andrzeja Mazurów oraz †† z rodziny
12 listopada – środa — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
7.00 – za † Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo oraz †† szwagrów
16.40 – w intencji członków parafialnych zespołów Caritas
13 listopada – czwartek — wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski
18.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Celiny i Edwarda z okazji 50. rocznicy urodzin [od matki
chrzestnej]
14 listopada – piątek — wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
18.00 – za † mamę Annę Smiatek w 17. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
15 listopada – sobota
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Pęcak
z okazji 75. rocznicy urodzin
16 listopada – Niedziela XXXIII Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Jana
z okazji 35. rocznicy oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

10.30 – za †† Annę i Konrada Wołowskich, †† rodziców, †† rodzeństwo,
†† dzieci i wnuków
		– modlitwa za roczne dziecka Rafała Kobielarza
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski, a zwłaszcza zdrowie
dla Grzegorza Boćka

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj przeżywamy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który
jest organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski. Tegoroczne hasło brzmi: „Ocalmy
chrześcijan w Syrii”.
▪▪ W odpowiedzi na Apel Prezydium Episkopatu Polski, Biskup Opolski wystosował
do wiernych całej diecezji następujący komunikat:
Drodzy Diecezjanie! W nocy z wtorku na środę, z 28 na 29 października br.,
pożar strawił dach katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu oraz zniszczył elementy wystroju świątyni, między innymi cenne malowidła ścienne. Łączymy się solidarnie z sosnowiecką wspólnotą diecezjalną w tym trudnym doświadczeniu i zapewniamy o modlitwie oraz gotowości do braterskiej pomocy.
W związku z tym ośmielam się Was, Drodzy Duszpasterze i Diecezjanie, prosić o udzielenie wsparcia materialnego poprzez zorganizowanie we wszystkich kościołach zbiórki do puszek w niedzielę 16 listopada br. po Mszach św.
Za każdy duchowy i materialny dar, będący wyrazem solidarności i jedności
z Braćmi i Siostrami w Diecezji Sosnowieckiej, wyrażam pasterską wdzięczność i zapewniam o modlitewnej pamięci o ofiarodawcach.
Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
[–] Biskup Opolski Andrzej Czaja.
▪▪ W poniedziałek 10 listopada o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na spotkanie
formacyjno-organizacyjne Róż różańcowych z naszej parafii.
▪▪ We wtorek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczyznę z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych dla obydwu zdzieszowickich parafii odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego o godz. 9.00.
▪▪ W środę 12 listopada odbędzie się w naszej parafii VI Międzyparafialny Dzień
Skupienia dla członków i sympatyków zespołów Caritas z Januszkowic, Jasionej,
Krępnej, Rozwadzy i Zdzieszowic. Program spotkania:
– godz. 14.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, okazja do spowiedzi św.

