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XXV-XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Nr 20/2022/203

18 września-2 października 2022 r.

Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (we Włoszech)
25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się
modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus.
W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię
Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficznoteologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał
poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany
do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia.
Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż
do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.
20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał
stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki Jezusa. Wkrótce do San
Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego
kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony
Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania
wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał,
że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować
sakramenty.
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie
przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas
przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się
znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie - na miejsce,
w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając
na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet
dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie Przeistoczenia w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł
poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać.
"Dom Ulgi w Cierpieniu" otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego
uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz
częściej upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią,
po 50 latach, zagoiły się stygmaty.
W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw
Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio
w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
(za: www.brewiarz.pl)

INTENCJE MSZALNE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - DOŻYNKI-„ŻNIWNIOK”
Niedziela

18

września

8.00 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana z podz.
za odebrane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
dla Marii i Krzysztofa oraz za † syna Marcina
10.30 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za tegoroczne
plony w intencji Rolników i Działkowiczów
15.00 Nieszpory niedzielne-„dożynkowe”

Św. Januarego, biskupa i męczennika
Poniedziałek 18.00 Msza św.:

19

Za † Herberta Pikos - I. rocznica śmierci

września

Św. męczenników Andrzeja Kim Teagon i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
Wtorek

20

września

10.00 Pogrzeb i Msza św. za † Klaudię Sopa
18.00 Msza św.:
Za †† ojca Edwarda Kus w 10. rocz. śmierci, matkę Agnieszkę oraz za †† z pokr. Kus
i Jagiela.

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Środa

21

8.00 Msza św.:
Za † ks. Krzysztofa Kubów - 30. dzień po śmierci (x.MS)

września

Czwartek

22
września

17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 1. Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz
z prośbą o dalsze Boże błog., Dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
Julii Kaczmarek z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny
2. Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz
z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Genowefy Dworskiej
z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla rodziny

Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Piątek

23

września

Sobota

24
września

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za †† męża Konrada Malek, matkę i babcię Barbarę, ciotkę Paulinę i wnuczkę Żanetę
oraz za †† z pokr. Malek
14.00 Msza św.:
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rocznego dziecka Dominika
Marcina Bartek oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych
18.00 Msza św. niedzielna:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Marii i Gerharda Kurc
z okazji 45. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla rodzin dzieci

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela

25

września

8.00 Msza św.:
W intencji Parafian
10.30 Msza św.:
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rocznego dziecka Hanny Marii
Engel oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych
15.00 Nieszpory niedzielne

Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie
naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem (Św. o. Pio z Pietrelciny)

INTENCJE MSZALNE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela

25
września

8.00 Msza św.:
W intencji Parafian
10.30 Msza św.:
Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla rocznego dziecka Hanny Marii
Engel oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych
15.00 Nieszpory niedzielne

Św. męczenników Kosmy i Damiana
Poniedziałek 18.00 Msza św.:

26

Za †† Teresę Polarz i Gerarda Janus oraz za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

września

Św. Wincentego a Paulo, kapłana
Wtorek

27
września

18.00 Msza św.:
1. Za †† męża Pawła Latusek, rodziców , teściów, Małgorzatę, szwagrów oraz
i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w tym roku w parafialnej pielgrzymce
do Medjugorje

Św. Wacława, męczennika
Środa

28

września

8.00 Msza św.:
Za †† rodziców Anastazję i Franciszka, Łucję i Konrada, siostrę, szwagra oraz za †† z pokr.
i za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Czwartek

29

września

17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za †† męża Konrada Błaszczyk, rodziców z obu stron, braci Gintra i Zygfryda, bratowe
Joannę i Krystynę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Hieronima, prezbitera i Dr. Kościoła
Piątek

30

17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
W intencji Parafian

września

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Dr. Kościoła-I sobota miesiąca
8.00 Msza św.:
Do Op. Bożej w intencji wygradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
Sobota

1

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny
17.15 I nabożeństwo różańcowe

18.00 Msza św. niedzielna:
Do Op. Bożej oraz przez wst. Matki Bożej i Św. Floriana z podz. za otrzymane łaski oraz
października
z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Magdaleny i Tomasza Bernat
z okazji 2. rocz. ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla syna Franciszka z okazji I. rocz.
urodzin i chrztu świętego

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 Msza św.:
W intencji żyjących i za †† Członków Żywego Różańca (Róża NMP Różańcowej)
Niedziela
10.30 Msza św.:
Za †† żonę, mamę i babcię Krystynę Krężel w 10. rocz. śmierci, jej rodziców i rodzeństwo
października
oraz za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Nabożeństwo różańcowe (z poświęceniem różańców)

2

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA-PAZDZIERNIK 2022
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,
braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXV Niedziela Zwykla - 18.09.2022
 Dzisiaj przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą.
W naszej Parafii obchodzimy uroczyście „DOŻYNKI-ŻNIWNIOK” – jest to podziękowanie za tegoroczne plony!
Bóg zapłać za przygotowanie Korony żniwnej oraz dekoracji kościele i przed kościołem oraz całej uroczystości oraz
za wszelką życzliwość i dary złożone na stół plebanijny oraz dla Sióstr Franciszkanek z Luboszyc!
Dziękczynne nieszpory dożynkowe o godz. 1500.
Udających się na film pt. "Notre-Dame płonie” - przypominam, że seans odbędzie się dzisiaj o godz. 1830 w kinie
„Helios Karolinka” w Opolu. Spotkanie przed kinem ok. 1815.
 W poniedziałek (19.09) Eucharystia o godz. 1800. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie kandydatówchłopców, którzy chcą zostać ministrantami.
 W czwartek (22.09) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700. Eucharystia o godz. 1800.
 W piątek (23.09) wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny.
Eucharystia o godz. 1730, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.
 Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 8 zł)… i POSŁANIEC ŚW. FLORIANA. OWIECZKA - dla dzieci.
 ZAPOWIEDZI:
Marek Malek - z par. Zawada & Klaudia Kołodziejczyk - z par. Gorzów Wielkopolski

(zap. I)

 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM

ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ!
* kolekta z dzisiejszej niedzieli (18.09)
PRZEZNACZONA NA OPAŁ (!)
* kolekta w przyszłą niedzielę (25.09)
przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwacja zabytków sakralnych
* kolekta w niedzielę (02.10)
przeznaczona na potrzeby WMSD w Opolu i instytucji diecezjalnych
Firma „Green Ofiice Ecologic”-Pro Missio” dziękuję za zbiórkę sprzętu elektronicznego!

NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 17 1240 5178 1111 0010 5770 2071

XXVI Niedziela Zwykla - 25.09.2022
 Dzisiaj przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą. Nieszpory niedzielne o godz. 1500.
Po nabożeństwie spotkanie Mniejszości Niemieckiej w Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie o godz. 1600.
 We wtorek (27.09) Eucharystia o godz. 1800. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie pielgrzymów, którzy
uczestniczyli w parafialnej pielgrzymce w Medjugorje.
 W czwartek (29.09) ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA.
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700. Eucharystia o godz. 1800.
 W piątek (30.09) Eucharystia o godz. 1730, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.
 W I sobotę miesiąca (01.10) rozpoczynamy PAŹDZIERNIK – MIESIĄC NMP RÓŻAŃCOWEJ.
Eucharystia o godz. 8 00, a po niej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu N.M.P.
oraz spotkanie dla Dzieci Maryi oraz kandydatek do Dzieci Maryi (z siostrą Joanną).
I nabożeństwo różańcowe o godz. 1715 (przy wystawionym Najśw. Sakramencie wraz z modlitwą w sobotni wieczór).
Zapraszam do tej pięknej modlitwy dorosłych, a zwłaszcza młodzież i dzieci.
ZA ODMÓWIENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI!

 W przyszłą niedzielę (02.10) nabożeństwo różańcowe o godz. 1500 z poświęceniem różańców.
Szczególnie zapraszam dzieci klasy III szkoły podstawowej („komunijne”) wraz z rodzicami.
 KANCELARIA PARAFIALNA w dniach 22 i 23.09 (czwartek i piątek) jest nieczynna!
W sprawach pilnych proszę o kontakt pod nr tel.:  695 331 715.
 ZAPOWIEDZI:
Marek Malek - z par. Zawada & Klaudia Kołodziejczyk - z par. Gorzów Wielkopolski

(zap. II)

[

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek

