
Kochani Parafianie! 
Kontekst kończącego się roku kościel-
nego sprawia, że Kościół zaprasza nas do 
częstszego zastanawiania się nad prze-
mijaniem, życiem wiecznym, „dniu Pań-
skim”, czy też sądem ostatecznym. Takim 
poważnym myślom o swoim życiu i zba-
wieniu bliska jest refleksja nad najbardziej 
znanym charyzmatem naszego Patrona 
– jego apostolstwem w konfesjonale. 
Wśród wielu wydarzeń z życia świętego 
Spowiednika opisywane jest często także 
to, gdy pewnego razu Ojciec Pio zatrzymał 
się przed młodym mężczyzną, który dość 
głośno płakał, zwracając na siebie uwagę 
licznie zebranego tłumu. Zatroskany Za-
konnik zapytał go: „Dlaczego płaczesz?” 
– „Ponieważ nie dałeś mi rozgrzeszenia” 
– odpowiedział rozżalony penitent. „Słu-
chaj, mój synu, nie odmówiłem ci rozgrze-
szenia, żeby cię wysłać do piekła, ale aby 
cię wysłać do nieba” – odparł pociesza-
jąco nasz Święty. Właśnie troska o zbawie-
nie i pewność płynąca z wiary w miłosier-
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dzie Boże pozwalała Ojcu Pio w taki nieraz 
surowy sposób reagować na penitentów, 
którzy nie zawsze dobrze przygotowani 
lub zbyt łatwo usprawiedliwiający się ze 
swych słabości i grzechów, szukali u cha-
ryzmatycznego kapłana nadzwyczajności 
lub klękali u kratek konfesjonału z czystej 
ciekawości. Nigdy jednak nie pozostawiał 
ich bez duchowej opieki, lecz towarzyszył 
im poprzez dar modlitwy i wspierał oso-
bistym cierpieniem.
Druga myśl o apostolstwie w konfesjo-
nale, dotyczy korzystania z tego sakra-
mentu przez naszego Świętego. W wielu 
publikacjach opisywana jest relacja o. Eu-
zebio Notte, gdy pewnego razu zakończył 
on spowiedź u Ojca Pio, ten poprosił go 
o podobną przysługę. Oczywiście, skrę-
powany młody zakonnik próbował się nie 
zgodzić, tłumacząc się młodym wiekiem, 
jednak Ojciec Pio zaczął wypowiadać for-
mułę spowiedzi i młody kapłan musiał po-
zostać. Po zakończeniu spowiedzi, bardzo 
wzruszony nasz Święty wybuchnął nie-

Ojciec Pio by ł szczodrym rozdawcą Bożego mi ł osierdzia , 
gotowy s łużyć wszystkim rozmową, kierownictwem ducho-
wym, a w szczególności udzielać sakramentu pokuty (…).

[S ł owa z kazania podczas Mszy św. kanonizacy jnej ] 

pohamowanym płaczem. Gdy o. Euzebio 
próbował go pocieszać, usłyszał takie 
słowa: „Synu mój, może myślisz, że grzech 
to przekroczenie prawa. Nie! Grzech to 
zdrada miłości. Ileż Pan uczynił dla mnie, 
a co ja czynię dla Niego?”
Już te dwie sytuacje ilustrują to, czym 
dla naszego Patrona był sakrament po-
kuty. Myślę, że dobrym uzupełnieniem 
tej refleksji będzie uświadomienie sobie, 
że według szacunkowych obliczeń Ojciec 
Pio w swym życiu wyspowiadał około 
pięciu milionów osób. W niektórych 
okresach życia spowiadał po osiemaście 
godzin na dobę. W klasztorze kapucy-
nów w San Giovanni Rotondo zachowało 
się kilka konfesjonałów, które służyły 
Ojcu Pio do sprawowania sakramentu 
pokuty. Konfesjonał, w którym zasiadał 
Ojciec Pio w pierwszych latach pobytu 
w San Giovanni Rotondo, znajdował się 
pod amboną, między ołtarzami Ukrzy-
żowania i Niepokalanej. Do niedawna 
można go było jeszcze oglądać w zakry-
stii, a obecnie znajduje się w klasztornym 
muzeum, w którym przechowywane są 
liczne pamiątki po Ojcu Pio. 
W lipcu 1935 r. wykonano 
nowy, znacznie obszerniej-
szy konfesjonał, który usta-
wiono we wnęce pozostałej 
po usunięciu ołtarza Ukrzy-
żowania. Był to dar ducho-
wych dzieci Ojca Pio z okazji 
dwudziestopięciolecia przy-
jęcia przez niego sakramentu 
kapłaństwa. Ozdobiony jest 
w zwieńczeniu godłem fran-
ciszkańskim, a w części cen-
tralnej – kluczami, symbolem 

władzy odpuszczania grzechów. Posiada 
małe uchylne okienka, przez które pe-
nitenci mogli porozumiewać się ze spo-
wiednikiem. Całość, tak jak w czasach 
Ojca Pio, otoczona jest metalową ba-
rierą. Zgodnie z włoskim zwyczajem 
mężczyźni spowiadali się na klęczniku 
w zakrystii, a kapłani często w zakonnej 
celi. Drewniany masywny klęcznik dla 
penitenta i krzesło, na którym siadał Oj-
ciec Pio, ustawione był w rogu zakrystii 
i dawniej osłonięte parawanem. Obec-
nie przeniesiono je do klasztoru. 
Konfesjonały w San Giovanni Rotondo, 
a zwłaszcza ten jeden (na zdjęciu), jest 
szczególną pamiątką posługi Ojca Pio 
i jego zasadniczego apostolstwa. Do dzi-
siaj spotyka się tam bardzo wielu wier-
nych, którzy w milczeniu wpatrują się 
w tego niemego świadka Bożego miło-
sierdzia. 

* * *
W najbliższym czasie uzupełnimy wypo-
sażenie naszego kościoła i zostanie usta-
wiony wykonywany już nowy konfesjonał.

Wasz Proboszcz



Porządek nabożeństw i intencje mszalne _________________________________

17 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła
 8.00 – za † siostrę Danielę Pinkowską w 1. rocznicę śmierci, † siostrę  

Tadeuszę Twardzik w 3. rocznicę śmierci oraz † brata Stanisława 
Czechowskiego

 10.30 – za †† rodziców Franciszkę i Ryszarda Obstoj, teściów Łucję i Pawła  
Polok, siostrzenicę Małgorzatę Ligarską, †† z pokrewieństwa

 17.30 – Nieszpory

18 listopada – poniedziałek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok, †† Helenę i Herberta  

Paterok, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

19 listopada – wtorek – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
 18.00 – za †† rodziców Joannę i Henryka Dreszer, 6 braci, 2 siostry, 3 bra-

towe, 2 szwagierki, †† z rodzin Domin i Dreszer

20 listopada – środa – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
 7.00 – za †† z rodziny Buchwald, Hanzel, Fiołka i Rożec oraz za † Kazimierza 

Lewandowskiego

21 listopada – czwartek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za † Joachima Kwiotek i † Alojzego Otrząsek

22 listopada – piątek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zwłaszcza zdrowie dla Ireny i całej  
rodziny

 19.30 – nabożeństwo z udziałem młodzieży

23 listopada – sobota
 18.00 – za † męża Jerzego Ciasto, †† jego rodziców, †† Edeltraudę i Aloisa 

Klose oraz †† z pokrewieństwa

24 listopada – XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
 8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, † teścia Władysława oraz  

† Helenę i †† z pokrewieństwa
 10.30 – w intencji rocznego dziecka Karoliny Jabłońskiej
 17.30 – nabożeństwo do Chrystusa Króla

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski wystosował do wiernych naszej diecezji apel o pomoc dla ofiar 
tajfunu na Filipinach. Oto jego treść: 

„Czcigodni Duszpasterze, Drodzy Diecezjanie, w ostatnich dniach wszystkich nas 
poruszyły tragiczne obrazy, jakie docierają do nas z Filipin. Wskutek przejścia 
tragicznego w skutkach tajfunu „Haiyan”, zginęły tysiące osób, a wiele zostało 
rannych. Ci, którzy przeżyli, utracili wszystko. Dodatkowo zagrażają im głód, 
choroby i epidemie. Rozmiar zniszczeń materialnych jest ogromny. Modlimy 
się za dusze zmarłych oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu  kataklizmu.
Jednocześnie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i przychylając się 
do prośby Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę Was o prze-
prowadzenie przed kościołami naszej diecezji, w niedzielę 17 listopada br., zbiórki 
do puszek na rzecz ofiar tajfunu na Filipinach.
Zebrane pieniądze proszę niezwłocznie przekazać na adres lub konto naszej die-
cezjalnej Caritas, która za pośrednictwem Caritas Polskiej prześle je na konto 
Caritas Filipin. 
Wasz Biskup, Andrzej Czaja
..............................................
Konto Caritas Diecezji Opolskiej: Grupa Pekao S.A. O/Opole,
nr: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „Filipiny”.

W odpowiedzi na ten apel po Mszach świętych przed kościołem będzie można 
złożyć ofiarę dla poszkodowanych wskutek tajfunu na Filipinach.

 ▪ Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 17.30.
 ▪ W czwartek wspominamy św. Tarsycjusza, patrona liturgicznej służby ołtarza. 

O godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. szkolną, zaś o godz. 19.00 – na spotkanie 
młodzieży z klas drugich gimnazjalnych przygotowującej się do bierzmowania. 

 ▪ W piątek o godz. 19.30 odbędzie się w naszym kościele spotkanie modlitewne 
dla młodzieży obu zdzieszowickich parafii.

 ▪ W nawiązaniu do komunikatu Biskupa Opolskiego z dnia 30 października br. przy-
pominam, iż w sobotę 23 listopada o godz. 10.00 Biskup Opolski odprawi w ka-
tedrze opolskiej Mszę św. na zakończenie Roku Wiary.

 ▪ W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 11.00 
odbędzie się doroczny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. 

 ▪ Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych emerytów, będących miesz-
kańcami Starego Osiedla, na „Wieczór dla Seniorów”, który odbędzie się dnia 27 
listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej PSP nr 2.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę również kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 


