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Umiłowani w Chrystusie Panu, Drodzy Rodzice, Nauczy-
ciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!
Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. 
Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, 
dla innych kontynuowaniem zdobywania wiedzy o czło-
wieku, świecie i Bogu. Wszystkich, a zwłaszcza rodziców 
i wychowawców, zachęcamy do refleksji nad wszech-
stronną formacją człowieka. Temu zagadnieniu będzie 
poświęcony V Tydzień Wychowania, który rozpoczniemy 
w przyszłą niedzielę, 13 września.
Przykładem całościowego wychowania człowieka jest 
działalność św. Jana Bosko (1815–1888), założyciela ro-
dziny salezjańskiej, którego dwusetna rocznica urodzin 
przypada w tym roku. Zaproponował on system wszech-
stronnego wychowania młodego człowieka, przygotowu-
jąc dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, 
zawodowym i kulturalnym. Uczył także świadomego po-
dejmowania zadań chrześcijanina w świecie współcze-
snym. Ks. Jan Bosko – jak podkreślił ostatnio papież Fran-
ciszek – „dał metodę wychowawczą na dzisiejsze czasy”.
(…) Zarówno myśl, jak i praktyka wychowawcza, która 
zakłada pełny rozwój człowieka, jest wciąż pielęgno-
wana w Kościele. Święty Jan Bosko zawarł swoje zasady 

w trzech pojęciach: rozum, 
religia i miłość wychowaw-
cza. Całej formacji nadał zaś 
kierunek prewencyjny, czyli 
zapobiegawczy.
Niestety, dzisiaj dostrzegamy 
niebezpieczną tendencję 
odchodzenia w wychowa-
niu od trwałego i spraw-
dzonego systemu wartości. 
Wybiórcze przyjmowanie 
zasad moralnych wprowa-
dza człowieka w stan życio-
wej niepewności i zagubie-
nia i prowadzi do chaosu. 
To z kolei uniemożliwia jego 
pełny rozwój i zatrzymuje 
uwagę jedynie na namiast-
kach szczęścia, na zaspoka-
janiu przyziemnych potrzeb, 
nie zawsze koniecznych do 
życia. Tymczasem dla czło-
wieka, zwłaszcza młodego, 
ważne jest poczucie stabil-
ności i bezpieczeństwa, po-
trzebne jest mądre towa-
rzyszenie mu oraz stawianie 
wyzwań na miarę jego pra-
gnień i ideałów. Młody czło-

wiek potrzebuje roztropnej korekty za-
chowań, świadomości, że w poszukiwaniu 
swojej życiowej drogi nie jest zdany tylko 
na siebie samego. Niezależnie od głoszo-
nych dzisiaj fałszywych twierdzeń o sa-
mowystarczalności, młody człowiek wciąż 
potrzebuje przewodników, mistrzów, au-
torytetów i wiarygodnych świadków, żyją-
cych wartościami. (…)
Rozumne wychowanie przejawia się w po-
stawach wyrozumiałości, cierpliwego 
dialogu, mądrego rozwiązywania zaist-
niałych konfliktów, jak również w poszu-
kiwaniu wartości pociągających młodego 
człowieka. (…) W otwieraniu się na Boga 
wielkie znaczenie ma modlitwa, życie sa-
kramentalne, liturgia, a także aktywna 
obecność we wspólnocie kościelnej. Dla-
tego filarami wychowania ku pełni czło-
wieczeństwa są: Eucharystia, pokuta, na-
bożeństwo do Matki Bożej i miłość do 
Kościoła. Obecność religii w procesie wy-
chowawczym nadaje mu o wiele głębszy 
sens. Od 25 lat wszechstronnemu wycho-
waniu dzieci i młodzieży służy między in-
nymi katecheza w szkole. (…) Niezwykle 
istotne jest, aby wspólnota, w której wzra-
sta młody człowiek, była przeniknięta kli-
matem miłości, stając się w pewien sposób 
jego rodziną. Człowieka można wycho-
wać tylko wtedy, gdy znajdzie on przyja-
zne i pełne miłości środowisko. Wycho-
wankowie powinni mieć świadomość, że 
są kochani, dlatego powiedzenie św. Jana 
Bosko, że „wychowanie jest sprawą serca”, 
wciąż inspiruje i wskazuje właściwy kieru-
nek działań wychowawczych.
Dziś obserwuje się w wychowaniu tak ro-
dzinnym, jak i szkolnym pewien rodzaj 
deficytu miłości, a sama miłość jest pod-
dawana wielorakim próbom. Propozycja 

wychowywania w miłości i przez miłość 
jest więc wciąż potrzebnym, a nawet pil-
nym zadaniem. Tylko miłość jest w stanie 
wydobyć z człowieka to, co najbardziej 
piękne i szlachetne. (…)
Spośród zagrożeń, jakie pojawiają się w na-
szych czasach, najbardziej niebezpieczne 
wydają się te, które promują wybiórcze, 
fragmentaryczne spojrzenie na wychowa-
nie. Akcentowanie kwestii ekonomicznych 
i ograniczanie zainteresowań do przyjem-
ności, pomijając sferę duchową człowieka, 
zmierza do jego niepełnego wychowania.
Przed rodzicami, nauczycielami, kateche-
tami i duszpasterzami pojawia się zatem 
pilne zadanie troski o wszechstronne wy-
chowanie, prowadzące do pełni i piękna 
życia. Zwracamy się więc do Was z gorą-
cym apelem, abyście podjęli trud całościo-
wego wychowania człowieka. Pamiętamy, 
z jaką aprobatą ze strony samych młodych 
spotkało się zdanie wypowiedziane przez 
św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od was nie wy-
magali”. Wychowanie bez wyrzeczeń, po-
święcenia i ducha ofiarności, bez stawiania 
wymagań nie osiągnie celu, jakim jest 
ukształtowanie pełnego człowieczeństwa.
Pamiętajmy przede wszystkim o osobistej 
i wspólnotowej modlitwie za wychowaw-
ców i wychowanków. Odważnie podej-
mujmy refleksję nad wychowaniem, jakie 
dokonuje się w naszych rodzinach, szko-
łach i parafiach. Szukajmy przy tym spo-
sobów wzajemnej współpracy. (…)
Na piękny i odpowiedzialny trud wychowy-
wania do pełni człowieczeństwa wszyst-
kim z serca błogosławimy i polecamy Ma-
ryi, Wychowawczyni Syna Bożego.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 369. Zebraniu Plenarnym KEP

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

6 września – Niedziela XXIII Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Weronikę i Józefa, †† dziadków z obu stron oraz 

†† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Krzysztofa 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Henryka Olczyk oraz †† jego rodziców Jadwigę i Antoniego

7 września – poniedziałek
 18.00 – za †† teściów Martę i Józefa Kuder, † męża Henryka, † szwagra Ge-

rarda, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8 września – wtorek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę Klink, † męża Franciszka oraz 

†† z rodzin Klink i Korzekwa

9 września – środa
 7.00 – za †† teściów Johannę i Waltera, † szwagierkę Ilzę i † zięcia Gerharda 

10 września – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Małgorzaty 
i Krzysztofa oraz o dary Ducha Świętego dla Filipa

11 września – piątek
 18.00 – za † Eugeniusza Szajkowskiego w 1. rocznicę śmierci

12 września – sobota 
 13.00 – ślub rzymski: Milena Nowosad i Dariusz Bednarz
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki i Piotra z oka-
zji 35. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

13 września – Niedziela XXIV Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 75. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † tatę Henryka Gola, † teściową Agnieszkę Segrodnik oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ We▪wtorek▪8▪września▪przypada▪jedno▪z▪najstarszych▪świąt▪maryjnych▪–▪Narodze-
nie▪Najświętszej▪Maryi▪Panny,▪zwane▪też▪popularnie▪świętem▪Matki▪Bożej▪Siew-
nej.▪Ta▪druga▪nazwa▪bierze▪się▪stąd,▪że▪dopiero▪po▪tym▪święcie▪obsiewano▪pola,▪
mieszając▪ziarno▪przeznaczone▪do▪siewu▪z▪tym▪wyłuskanym▪z▪kłosów▪poświę-
conych▪w▪uroczystość▪Wniebowzięcia▪Najświętszej▪Maryi▪Panny▪15▪sierpnia.▪Po▪
Mszy▪św.▪będzie▪błogosławione▪ziarno▪siewne▪i▪nasiona.

▪▪ W▪środę▪o▪godz.▪18.00▪w▪klasztorze▪Sióstr▪Służebniczek▪w▪Zdzieszowicach▪odbę-
dzie▪się▪spotkanie▪członków▪i▪sympatyków▪Rodziny▪bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪rodziców▪dzieci,▪które▪pragną▪▪

przygotować▪się▪i▪przystąpić▪do▪Pierwszej▪Komunii▪św.▪w▪2016▪r.▪w▪naszym▪ko-
ściele.▪Tematem▪będzie▪m.in.▪ustalenie▪harmonogramu▪celebracji▪ liturgicznych▪
(np.▪z▪wręczaniem▪różańców,▪modlitewników▪„Droga▪do▪nieba”)▪oraz▪przedsta-
wienie▪ogólnych▪wymagań▪stawianych▪dzieciom▪i▪inne▪sprawy▪organizacyjne.▪

▪▪ Od▪czwartku▪do▪niedzieli▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪odbędzie▪się▪Wielki▪Odpust▪Kal-
waryjski▪Podwyższenia▪Krzyża▪Świętego▪z▪obchodami▪kalwaryjskimi.

▪▪ W▪piątek▪11▪września▪o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Parafialnej▪Rady▪Dusz-
pasterskiej.▪

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪o▪godz.▪14.00▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪An-
toniego▪odbędzie▪się▪spotkanie▪formacyjno-modlitewne▪Franciszkańskiego▪Za-
konu▪Świeckich.

▪▪ Parafialne▪Zespoły▪Caritas▪obu▪zdzieszowickich▪parafii▪zapraszają▪na▪pielgrzymkę▪
do▪Trzebnicy,▪która▪odbędzie▪się▪3▪października.▪Koszt▪35▪zł.▪Zapisy▪w▪zakrystii.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Wyższego▪Seminarium▪Duchow-
nego▪i▪instytucji▪diecezjalnych;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪
na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪ofiary.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Edwarda▪Walczaka,▪lat▪60,▪z▪ul.▪Korfantego.▪Wieczny odpoczynek racz Mu dać 
Panie…

 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej

 18.45 – nabożeństwo fatimskie

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


