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We wczesnojesienny rytm reli-
gijnych przeżyć w naszych para-
fiach na trwale wpisane są do-
żynki, które wykraczają poza 
mury kościołów i ujawniając 
zarówno religijny, jak też lu-
dowy charakter, z pewnością są 
czymś więcej, niż tylko folklory-
stycznym tłem dla organizowa-
nych festynów i zabaw. Warto 
przy okazji dzisiejszej Mszy św. 
dożynkowej, podziwiając jedno-
cześnie misternie wykonaną ko-
ronę żniwną, ożywić szacunek 
dla Stwórcy i to uczucie zależ-
ności od Jego sprawczej woli, 
a także pokorę wobec daru ży-
cia – ludzkiego i otaczającej 

przyrody. Warto też pogłębić przekonanie, że „bez 
pracy nie ma kołaczy” – to ono potwierdza potrzebę 
harmonijnej pracy i korzystania z jej owoców. W tym 
miejscu najbardziej właściwe wydaje mi się przywoła-
nie zachwytu, jaki potrafił wyrazić świetlanej pamięci 
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, kiedy pod-
czas swego uwięzienia w Prudniku napisał swoisty dia-
log z ziarenkiem (S. Wyszyński, Idącym w przyszłość, 
Warszawa 1986, s. 71–73):
„Wykruszone z bochenka chleba ziarenko
spadło mi na stół. Otwieram nań zdziwione oczy:
– cóż to za natręt?
Swoją wyschłą twarzą razi oczy estety. Wystarczy
jeden ruch dłoni,
by znikło ze śnieżnego nakrycia.
Ale moja dłoń drętwieje. Ziarenko 
zda się mówić:
– „Powoli, powoli, ty zjadasz moich braci.

 ▪ W sobotę (10 października) o godz. 9.00 rozpoczną się odwiedziny chorych.
 ▪ W niedzielę 11 października br. już po raz 15. obchodzony będzie w naszym kraju 

Dzień Papieski, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Jan Paweł II – Pa-
tron Rodziny”. Na obchody dnia składają się: modlitwa za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II, przypomnienie nauki papieskiej oraz zbiórka do puszek na funda-
cję Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera uczące się dzieci i młodzież z ro-
dzin ubogich.
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 10.30 dzieci przygotowujące się do Pierw-
szej Komunii Świętej otrzymają różańce.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków w niedzielę 
11 października o godz. 11.30 na Mszę św. w bazylice na Górze Świętej Anny, 
która zainauguruje nowy rok formacyjny klubów. Mszy św. będzie przewodni-
czył nowy opiekun duchowy Klubu – ks. dr Andrzej Demitrow (były wikariusz 
w Zdzieszowicach).

 ▪ Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego organizuje 24 października br. wyjazd do 
Wambierzyc i Międzygórza. Koszt 35 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w za-
krystii lub w klasztorze

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby na potrzeby Seminarium Du-
chownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można będzie zło-
żyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera uczące się dzieci 
i młodzież z ubogich rodzin.

Boże, z Twoich rąk żyjemy, 
choć naszymi pracujemy. 

Z Ciebie plenność miewa rola, 
my zbieramy z Twego pola.

Wszystko Cię, mój Boże, chwali, 
aleśmy i to poznali, 

że najmilszą Ci się zdała 
pracującej ręki chwała.

Z pieśni kościelnej

Boże, z Twoich rąk żyjemy – ciąg dalszy  _____________________________________
Jestem krewniakiem Bożym. Twój chleb
składa się z takich jak ja, wyschłych
okruszyn, które przedłużają ci życie“.
Niezbadana tajemnica
wyschłego ziarenka pszenicznego! [...]
Moja tajemnica – szepcą mi
wyschłe wargi ziarenka. – Nie zdołasz 
jej odsłonić. Możesz znać wszystkie 
szczegóły mego bytowania, 
wszystkie składowe czynniki mego życia. 
Ale tu kres twoich dociekań. 
Nie jestem ja Bogiem, 
ale jestem najpokorniejszym Jego sługą. 
[...] Jestem bliskie Bogu, bo życie swoje 
biorę nie z ludzkiej

przemyślności, ale z Bożej mocy.
I dlatego
jest we mnie potęga niewyczerpana
– jak w dłoniach Syna Człowieczego, gdy 
mnożył chleby głodnym rzeszom. 
W obliczu mej tajemnicy
nic ci nie pozostaje, poczciwy zjadaczu 
chleba,
jak tylko uznać dobroć Ojca, który dał mi 
moc życia dla Ciebie.
Drobne i liche jest moje życie,
wyschła i twarda powłoka, ale to nie prze-
szkadza,
że usłużę ci całym sobą – a ty wypiękniejesz
na mojej pokornej służbie tobie“.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

4 października – Niedziela XXVII Zwykła
 8.00 – za † Willibalda Cichon w 2. rocznicę śmierci
 10.30 – za † Henryka oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii 

i opiekę Bożą dla całej rodziny
  – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo 

Boże dla rolników i działkowiczów
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Jerzego Barborka w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców Antoniego 

i Bronisławę oraz Józefa i Martę

5 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Agnieszki

6 października – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Wincentego 
z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

7 października – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 7.00 – za †† teściów Małgorzatę i Maksymiliana Kurpiela, † męża Andrzeja, 

† szwagra Jana Szołtysek, †† z pokrewieństwa Kurpiela i Szołtysek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

8 października – czwartek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego, †† rodziców, †† teściów 

i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9 października – piątek — wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Jerzego Domin w 8. rocznicę śmierci, † Andrzeja Cholewa 

oraz †† z rodzin Domin i Kwiotek

10 października – sobota 
 14.00 – chrzest: Lena Żaneta Hanke

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪o▪godz.▪14.30▪Franciszkański▪Zakon▪Świeckich▪zaprasza▪do▪kościoła▪św.▪An-
toniego▪na▪Godzinki▪ku▪czci▪św.▪Franciszka.

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪na▪nabożeństwa▪różańcowe,▪które▪w▪naszym▪kościele▪od-
prawiane▪są▪codziennie▪przez▪cały▪miesiąc▪październik▪o▪godz.▪17.30.▪Kościół▪zwią-
zał▪z▪tymi▪nabożeństwami▪możliwość▪uzyskania▪przez▪wiernych▪każdego▪dnia▪od-
pustu▪zupełnego.▪Należy▪przy▪tym▪spełnić▪następujące▪warunki:▪a)▪odmawiać▪
różaniec▪w▪kościele,▪kaplicy▪lub▪rodzinie,▪b)▪modlitwa▪ma▪obejmować▪przynaj-
mniej▪jedną▪część▪różańca▪(5▪dziesiątek),▪c)▪rozmyślanie▪tajemnic,▪d)▪przy▪publicz-
nym▪odmawianiu▪zapowiedź▪tajemnic▪według▪przyjętego▪zwyczaju.▪Spełnić▪na-
leży▪również▪zwyczajne▪warunki▪uzyskania▪odpustu.

▪▪ W▪środę▪(7▪października▪2015▪r.)▪o▪godz.▪18.00▪w▪budynku▪samorządowym▪„Go-
łębnik”▪odbędzie▪się▪zebranie▪mieszkańców▪naszego▪osiedla.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪przed▪bierzmowa-

niem▪dla▪młodzieży▪z▪klas▪drugich▪gimnazjalnych.▪
▪▪ W▪piątek▪o▪godz.▪19.00▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪

odbędzie▪się▪spotkanie▪liderów▪Światowych▪Dni▪Młodzieży▪z▪naszego▪dekanatu.

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† rodziców z obu stron, †† braci Nor-

berta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

11 października – Niedziela XXVIII Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, 
†† rodzeństwo i †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kariny i Joachima 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Mikołaj Dawid Lubecki
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Agnieszki z okazji 18. rocznicy urodzin

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


