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Od 2001 r. niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 
października jest w Kościele w Polsce przeżywana jako 
Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powo-
łana w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu Polski 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obchody tego 
dnia obejmują zarówno wymiar intelektualny, którego 
celem jest upowszechnienie nauczania Jana Pawła II, 
jak też duchowy, który ujawnia się poprzez uroczy-
stości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne. 
Organizowane są także liczne imprezy kulturalne 
i wręczane są przyznawane co roku nagrody TOTUS. 
Szczególnie widocznym akcentem obchodów jest po-
wszechna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się 
miłością”, z której dochód jest przeznaczony na fun-
dusz stypendialny wspierający najbardziej uzdolnioną, 
a pochodzącą z ubogich rodzin młodzież. 
Biskupi polscy w liście wydanym z tej okazji uzasad-
niają wybór hasła tegorocznego Dnia Papieskiego. 

Piszą m.in.: „Wiele osób wciąż 
doskonale rozumie istotę sakra-
mentalnego małżeństwa i rolę 
rodziny w społeczeństwie. Nie-
mniej jednak kryzys kulturowy 
i ideowy dotyczący człowieka 
odcisnął swe piętno na trady-
cyjnym wzorze małżeństwa 
i rodziny. Sceptycyzm doty-
czący nierozerwalnego i wier-
nego małżeństwa jest w wielu 
środowiskach tak wielki, że 
często unika się już używania 
pojęcia „małżeństwo”. Zastą-
piły je określenia typu „bycie 
w związku”, „bycie partnerem” 
czy po prostu „bycie razem”. 
Zaniepokojenie budzi wspólne 
zamieszkiwanie młodych ludzi 
bez ślubu kościelnego. W ten 
sposób  młodzi ludzie odcinają 
się od źródła Bożego błogosła-
wieństwa, które jest związane 
z sakramentem małżeństwa. 
Niebezpieczne z punktu wi-
dzenia dobra samych małżon-
ków, jak i przyszłości Ojczyzny 
jawi się także odkładanie decy-
zji o zrodzeniu potomstwa na 
czas późniejszy, dawanie pierw-
szeństwa karierze zawodowej 

– 15.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy
– 17.00 – dzieci i młodzież
– 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

 ▪ 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 trzecich gimnazjalnych. 
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-

ściołem można złożyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na misje.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Jerzego Kobę, lat 85, ostatnio zam. w Kędzierzynie-Koźlu oraz śp. Elfrydę Kop-
toń, lat 84, z ul. Wschodniej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Jan Paweł II – patron rodziny – ciąg dalszy  ___________________________________
przed budowaniem szczęśliwej rodziny. 
[…] Bolejemy nad tym, iż wiele rodzin nie 
realizuje swych marzeń o potomstwie 
ze względu na obawę o możliwość jego 
utrzymania. Poważnym problemem jest 
także nieustanna propaganda ideologii 
gender. Wprowadza ona nie tylko zamęt 
w kwestiach etyczno-moralnych, ale rów-
nież podważa sam akt stwórczy Boga. […] 
Szczęście płynące z małżeństwa kobiety 
i mężczyzny, radość z posiadania i wycho-
wywania dzieci w rodzinie jest nie do po-
godzenia z zasadami ideologii głoszącej 
konieczność nieustannej walki pomiędzy 
płciami. Należy także poruszyć zagadnie-
nie pozaustrojowego zapłodnienia in vi-
tro, które jest niegodne człowieka. Trzeba 
podkreślić dobitnie, że każde ludzkie ży-
cie jest święte i jako takie powinno być 
przez wszystkich z radością przyjęte. Jed-
nak nie każdy sposób jego poczęcia może 
być uznany za moralnie dopuszczalny. Po 
pierwsze, nie można określić procedury 
in vitro mianem leczenia niepłodności, 

gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą me-
todą kobieta pozostaje bezpłodna. […] Nie 
ulega wątpliwości, że w dzisiejszych cza-
sach potrzebne są zakrojone na dużą skalę 
poważne badania naukowe nad przyczy-
nami niepłodności, która wydaje się być 
zjawiskiem narastającym. Nie można wy-
łącznie leczyć skutków, nie znając prawdzi-
wych przyczyn problemu przybierającego 
powoli rozmiar epidemii. Warto również 
zastanowić się nad ekonomicznym tłem 
wspomnianych zjawisk. Z wielkim niepo-
kojem obserwujemy rosnące przyzwo-
lenie społeczne na promocję i używanie 
środków antykoncepcyjnych oraz wcze-
snoporonnych, które wyrządzają ogromne 
szkody duchowe i zdrowotne. […] Mając 
na uwadze te niepokojące zjawiska i prze-
różne zagrożenia, tym bardziej dziękujemy 
wszystkim małżeństwom i rodzinom, które 
budują swą teraźniejszość i przyszłość na 
fundamencie Ewangelii oraz nauczaniu Ko-
ścioła za świadectwo chrześcijańskiego ży-
cia, tak bardzo dzisiaj potrzebne! 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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 
Pauliny z okazji 18. rocznicy urodzin

12 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak, Salomeę i Antoniego 

Jakubina, † ciocię Elżbietę Jaroszek, † szwagra Stanisława Gurba
13 października – wtorek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 10.00 – w intencji Parafian
  – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.45 – nabożeństwo fatimskie
14 października – środa
 7.00 – za † Bronisława Makarewicza w 25. rocznicę śmierci, †† z rodzin Ka-

bot i Makarewicz
 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzą seniorzy z DDP „Stokrotka”]
15 października – czwartek — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, † ojca Pawła Gabor, †† z rodzin 

Gabor, Kwoczała
16 października – piątek — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 16.30 – chrzest: Maria Rudnicka
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Jerzego Skórę w 14. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪ramach▪obchodzonego▪dziś▪Dnia▪Papieskiego▪zachęcam▪do▪skorzystania▪z▪oferty▪
młodzieży▪i▪zakupu▪„papieskich”▪kremówek.▪Dochód▪przeznaczony▪jest▪na▪wyjazd▪
naszej▪młodzieży▪na▪Światowe▪Dni▪Młodzieży.▪Serdecznie▪zapraszam▪też▪na▪nabo-
żeństwo▪różańcowe▪o▪godz.▪17.30.▪

▪▪ We▪wtorek▪13▪października▪zapraszam▪na▪wieczorne▪nabożeństwo▪fatimskie.▪
W▪tym▪dniu▪w▪naszej▪parafii▪przypada▪również▪coroczny▪dzień▪adoracji▪Najświęt-
szego▪Sakramentu,▪który▪rozpocznie▪i▪zakończy▪Msza▪św.▪Dla▪zapewnienia▪ciągło-
ści▪osób▪adorujących,▪podaję▪ramowy▪plan▪czuwania▪przed▪Najświętszym▪Sakra-
mentem▪(oczywiście▪wszyscy▪są▪zaproszeni▪według▪swoich▪możliwości):

–▪ 10.00▪–▪Msza▪św.▪i▪adoracja▪w▪ciszy▪dla▪pracujących▪po▪południu
–▪ 11.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Różańca
–▪ 12.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Matki▪Bożej▪Nieustającej▪Pomocy▪
–▪ 13.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Anielskiej
–▪ 14.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Wniebowzięcia▪NMP▪

17 października – sobota  — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
 15.00 – chrzest: Aleksandra Anna Jankowska
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 25. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodzi-

ców i teściów, †† braci Henryka i Gerharda oraz † szwagra Adolfa
18 października – Niedziela XXIX Zwykła
 8.00 – za † Ludwika Pecolt, † żonę Zofię, † syna Jana oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Wandę i Zenona Tuńskich, † matkę Janinę Kosowicz 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Emma Gołdyn, Władysław Kamil Ambrozik
 16.00 – chrzest: Aleksander Kuder
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rozalii i Jana z okazji 
20. rocznicy ślubu

  – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-
cych i pokój wieczny dla zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty 
[ofiarowana od związków zawodowych]

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


