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Przeżywana dziś podwójna radość z oka-
zji święta patronalnego kościoła i rocz-
nicy jego poświęcenia przywołuje na myśl 
umieszczane w większości starych kościo-
łów łacińskie napisy Deo Optimo Maximo 
sub invocatione Beati..., co oznacza, że 
kościół zbudowany jest na chwałę Bogu 
Najlepszemu i Najwyższemu, którą w kon-
kretnym budynku sakralnym oddaje się 
w sposób szczególny za wstawiennictwem 
określonego świętego. Zwyczaj nadawania 
kościołom tytułu sięga początków chrze-
ścijaństwa. Pierwotnie kościoły określano 
mianem: domus Dei, domus dominica albo 
aula Dei. W starożytnym Rzymie pierw-
szymi kościołami stawały się domy poboż-
nych chrześcijan, w których sprawowano 
Eucharystię i inne sakramenty. Domów 
takich było dużo, dlatego dla ich odróż-
nienia, zaczęto je określać imieniem wła-

ściciela, np. dom Tytusa, Damazego, Euze-
bii itp. Właściciele pierwszych kościołów 
w większości stawali się męczennikami 
za wiarę, stąd ich domy z czasem zaczęto 
określać mianem św. Tytusa, św. Dama-
zego, czy też św. Euzebii. W średniowie-
czu, zwłaszcza w wiekach V–VIII, pamięć 
o pierwszych właścicielach domów-ko-
ściołów była już słaba. Był jednak inny 
motyw nadawania nowym kościołom ty-
tułów. We wspomnianym okresie wiele 
osób przechodziło z pogaństwa na chrze-
ścijaństwo. Pośród pogan nawróconych na 
chrześcijaństwo żywe były jeszcze stare 
wierzenia, toteż nowym kościołom nada-
wano tytuł któregoś ze świętych, za któ-
rego przyczyną dokonywały się w okolicy 
cuda. W ten sposób starano się przycią-
gnąć i utwierdzić w wierze chrześcijańskiej 
niedawnych pogan. W rezultacie zaczęły 

Ogłoszenia diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy 
środowisk świeckich katolików, w środę 23 września 
w wielu miastach Polski odbędą się nabożeństwa w in-
tencji uchodźców. W katedrze w Opolu tego dnia o godz. 
18.30 bp Rudolf Pierskała będzie przewodniczył Mszy 
św. za uchodźców i wygnańców oraz o wyobraźnię mi-
łosierdzia dla nas wszystkich.

 ▪ Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński zwrócił się do Bi-
skupa Opolskiego z prośbą o pomoc w promowaniu tar-
gów senioralnych Opole Senior Expo, które odbędą się 
w środę, 23 września, od godz. 10.00 do 18.00 w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ul. 
Wrocławskiej 158. Organizatorzy zapewniają bezpłatny 
wstęp, ciepły posiłek oraz możliwość udziału w warszta-
tach, wykładach oraz imprezach towarzyszących.

 ▪ W piątek 25 września o 18.30 na placu katedralnym 
w Opolu rozpocznie się koncert charytatywny na rzecz 
remontu opolskiej katedry. Wystąpią zespół „Bedna-
rek” i ks. Jakub Bartczak. Cegiełki uprawniające do wej-
ścia na koncert (cena: 25 zł) można nabyć w kancelarii 
parafii katedralnej, Diecezjalnej Fundacji Ochrony Ży-
cia (Opole, pl. Katedralny 4) i w Centrum ŚDM w diece-
zji opolskiej (Opole, pl. Mickiewicza 1). 

Oto nasz  
Boży Dom;  
pokłonem  
uczcijmy go wraz:  
Witaj nam!  
Tu nasz Pan 
przyjmuje nas.

Z pieśni kościelnej

Oto nasz Boży Dom – ciąg dalszy  __________________________________________
powstawać kościoły dedykowane znanym 
wtedy świętym. Motywy wyboru tytułu 
kościoła podyktowane były różnymi oko-
licznościami, np. bliskością miejsca uro-
dzenia świętego, albo jego apostolstwa, 
męczeństwa, czy też faktem posiadania 
relikwii. Tytuły kościołów miały też zwią-
zek z przeżywaną w danym czasie jakąś ta-
jemnicą wiary lub ogłaszanymi świętami 
(np. Najświętszego Serca Pana Jezusa lub 
Wniebowzięcia NMP). Aktualnie prawo 
kościelne stanowi: „Każdy kościół powi-
nien mieć swój tytuł, który nie może być 

zmieniony po dokonaniu poświęcenia ko-
ścioła”. I dalej: „Tytułem kościoła może 
być: Przenajświętsza Trójca lub każda 
z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chry-
stus pod wezwaniem tajemnicy Jego Życia 
lub pod imieniem już wprowadzonym do 
liturgii, Duch Święty, a także Matka Boża 
pod wezwaniem już przyjętym w liturgii, 
święci aniołowie, święty wpisany do Mar-
tyrologium Rzymskiego lub bezsprzecz-
nie kanonizowany”. Należy podsumować, 
że tytuł kościoła pełni nie tylko funkcję  
praktyczną, ale ma znaczenie teologiczne.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

20 września – Niedziela XXV Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła 
(kiermasz) i odpust parafialny

 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Liliany Langer oraz o potrzebne łaski Boże dla całej rodziny

 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lizelotty z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec
 15.30 – chrzest: Antoni Paweł Mandala
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Katarzyny 
z okazji 18. rocznicy urodzin

21 września – poniedziałek — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
 18.00 – za †† rodziców Wiktorię i Pawła Pyrek, oraz Jadwigę i Józefa Mro-

zek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† braci: Zygfryda, Pawła 
i Stefana, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

22 września – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Orzechowskich, †† braci Henryka 

i Bronisława, †† z rodziny z obu stron

23 września – środa — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 7.00 – za †† Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z rodzin Kwiat-

kowskich i Pawłowskich

24 września – czwartek
 18.00 – za † matkę Wilhelminę Vogel, †† dwóch mężów: Jerzego i Rudolfa, 

†† rodziców Jana i Emmę Schampera, † brata Heinricha i † ciocię 
Agnieszkę

25 września – piątek — wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
 15.00 – chrzest: Leon Maślona i Benjamin Pozzer Kuehleis
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Henryka z okazji 
35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪przeżywamy▪w▪naszej▪parafii▪święto▪patronalne,▪czyli▪odpust,▪i▪jednocze-
śnie▪kiermasz,▪czyli▪rocznicę▪poświęcenia▪kościoła.▪Z▪serca▪dziękuję▪za▪obecność▪
i▪głoszone▪Słowo▪Boże▪ks.▪prof.▪dr.▪hab.▪Erwinowi▪Matei,▪wszystkim▪służbom▪i▪Pa-
rafialnej▪Radzie▪Duszpasterskiej▪za▪przygotowanie▪uroczystości▪i▪sobotniego▪od-
pustowo-osiedlowego▪pikniku▪rodzinnego.▪Wszystkim▪Gościom▪przybyłym▪na▪na-
sze▪parafialne▪święto▪życzymy▪obfitości▪łask▪otrzymanych▪za▪wstawiennictwem▪
św.▪Ojca▪Pio.

▪▪ Po▪Mszach▪św.▪o▪godz.▪8.00▪i▪10.30▪jesteśmy▪zaproszeni▪na▪wystawę▪prac▪i▪słodki▪
poczęstunek,▪który▪przygotowały▪panie▪z▪Domu▪Dziennego▪Pobytu▪„Stokrotka”.

▪▪ W▪poniedziałek▪21▪września▪o▪godz.▪17.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪
Grupy▪Modlitwy▪Ojca▪Pio.▪

▪▪ We▪wtorek▪po▪Mszy▪św.▪wieczornej▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪parafii▪św.▪An-
toniego▪odbędzie▪się▪drugie▪spotkanie▪katechumenatu,▪na▪które▪zaproszone▪są▪
osoby▪dorosłe,▪które▪chciałyby▪przygotować▪się▪do▪sakramentu▪bierzmowania▪
lub▪uzupełnić▪katechezę▪szkolną.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii,▪zaś▪w▪przyszłą▪nie-

dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪budowę▪kościołów▪i▪jałmużnę▪postną▪z▪ca-
łego▪roku.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪ofiary.

26 września – sobota 
 12.00 – ślub rzymski: Katarzyna Morawiec i Marcin Marek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz, †† teściów Klarę i Adolfa 

Zer man, † siostrę Edeltraudę, † szwagra Rudolfa, † bratową Kry-
stynę Klencz †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

27 września – Niedziela XXVI Zwykła
 8.00 – za †† Ernestynę i Antoniego Grabisch
 10.30 – za † Johanna Knopp i † Johannę Grochla
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny i Piotra z okazji 
10. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

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


