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W całym Kościele w przedostatnią niedzielę 
października obchodzony  jest  Światowy 
Dzień Misyjny. Główną ideą tego dnia jest 
przypomnienie każdemu wierzącemu o od
powiedzialności za pomoc Kościołowi misyj
nemu. Modlitwa, katechezy i zbieranie ofiar 
– to najczęstsze i bardzo właściwe prze
jawy troski o Kościół w krajach misyjnych. 
Ja chcę dziś podzielić się wspomnieniem 
z mojej „misyjnej wyprawy” do Peru, którą 
w 2004 r. miałem szczęście przeżyć, towa
rzysząc biskupowi Janowi Kopcowi. Powo
dem wyjazdu ks. biskupa były odwiedziny 
pracujących tam kapłanów diecezji opol
skiej, a „przy okazji” poświęcenie nowego 
kościoła w Pazos. Ta niewielka, licząca wraz 
z przysiółkami około ty siąca mieszkańców 
andyjska miejscowość, pięknie położona 
na wysokości ponad 3800 m n.p.m., oto
czona łagodnie roz pościerającymi się skali
stymi szczytami, w obiektywie kame ry wy
dawała się być niemal kra iną z bajki. Proza 
i szorstkość życia dały znać o sobie jednak 
bardzo szybko – wystarczyło po patrzeć na 
drogi, biedne domy, a zwłaszcza na smutne 
oczy, spieczone policzki i spracowa ne ręce 
dzieci, które od wcze snych lat uczestniczą 
w trudzie rodziców, by uprawiać „wy rwany” 
górom skrawek pola  i dzięki  temu prze
żyć. W strukturach kościelnych Pazos ni
gdy nie było samo dzielną parafią, bo o tym 

w wa runkach andyjskich decyduje nade 
wszystko obecność  kapła nów,  których 
tam jest naprawdę niewielu. Obsługiwane 
jest więc, podobnie jak prawie 50 in nych 
miejsc,  z  parafii  pw.  św. Anny w Hua
ribamba. Admini stracyjnie Pazos należy 
do pro wincji (odpowiednik naszego woje
wództwa) Tayacaja ze sto licą w Pampas. 
W tym miejscu warto sobie uświadomić, 
że w całej prowincji – powstałej w 1826 r., 
z ok. 110 tys. miesz kańców, podzielonej 
na 18 dys tryktów (naszych powiatów) – 

są  tylko cztery parafie  (Pampas, Huari
bamba, Salcabamba i Surcumamba), ale 
obejmują prawie 300 miejscowości; nie
które z nich to małe osady z zaledwie kilku
nastu rodzinami. Co cieka we, ambicją pra
wie każdej wio ski jest posiadanie świątyni, 
choćby tylko w postaci cmen tarnej kaplicy. 
Powstały one bardzo często spon tanicznie, 
budowane jak naj skromniej z adoby, czyli 
suszo nej (nie palonej) gliny, bez po sadzki, 
ale zwykle miejsca  te są bardzo szano
wane przez miesz kańców. Kapłan przy
bywa do nich rzadko, stałym terminem są 
tylko fiesty, czyli uroczysto ści wioskowe. 
W takim zesta wieniu Pazos, jako centrum 
jed nego z dystryktów, można więc uznać 
za miejsce niemal uprzy wilejowane. Po
przedni ko ściół,  liczący nieco ponad 50 
lat, był w tragicznym stanie. Bi skup diece
zji Huan cavelica, do której należy prowin
cja Tay a caja, mówił nam, że był to obiekt 
najbardziej wymagający pomocy w jego 
diecezji. Dzięki zaangażowaniu ks. Marka 
Trzeciaka (byłego wikariusza w Zdzieszowi
cach), który wtedy jako proboszcz w Hua
ribamba był gospodarzem i budowniczym 
no wego kościoła w Pazos, biskup miej
sca zaak ceptował projekt zburzenia do
tychczasowego kościoła i wy budowania 
nowego, już „z prawdziwego zdarzenia”. 
Dzięki temu udało się uzyskać wsparcie 
z fundacji Adveniat. Znaczący wkład do 
tego dzieła wniósł również miejscowy al-
calde, czyli sołtys, a wiele prac wykonano 
tzw. metodą gospodarczą. Projektanta mi 
byli miejscowi architekci, którym ks. Ma
rek umiejętnie zasugerował wiele szczegó
łów, a kolorystykę i wystrój wnętrza „pod
powiedział” całkowicie. Prace przebiegały 
bardzo szyb ko, bo cała budowa trwała pół
tora roku. Kościołowi nadano to samo we

zwanie, jakie nosiła dotychczasowa świą
tynia – Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Na termin uro czystego poświęcenia wy
brano 14 września. Przybył biskup z Huan
cavelica, zgromadziło się aż 13 polskich ka
płanów, pochodzących z diecezji opolskiej 
i tarnowskiej, pracują cych w tym rejonie 
(tj. w zasięgu 7 godzin jaz dy samochodem). 
Pod niosłą i odświętną atmosferę zauwa
żało się wszędzie, a naj bardziej na szczęśli
wych twa rzach bardzo licznie przybyłych 
mieszkańców. Refleksja po radosnym i peł
nym satysfakcji wydarzeniu po święcenia 
kościoła musi być jednak uzupełniona i po
szerzo na dostrzeżeniem trudu wszyst kich 
misjonarzy, i to przez wie le lat. Jak wiele 
trzeba determi nacji, by podjąć długą, trwa
jącą nieraz kilka tygodni, misyjną drogę 
do bardzo licznych miejsc „zapomnianych 
przez świat”. W drodze przychodzi zmagać 
się z surowymi warunkami kli matycznymi, 
by dotrzeć do kilkurodzinnej osady (cza
sem już tylko pieszo, bo samochód za sze
roki, a osioł powyżej 4 tys. metrów n.p.m. 
też już iść nie chce) – tam ochrzcić kilkoro 
dzieci, wielu pojednać z Bogiem, pobło
gosławić małżeń stwa, odprawić Mszę św. 
za zmar łych i przekazać takie słowo czy 
świadectwo, by „wystarczyło” na kolejny 
rok. Jakże zrozumiale brzmią w takiej chwili  
słowa  Pana Jezusa: „żniwo wielkie, a robot
ników mało…”. Podziwiałem szczerze tych 
naszych misjonarzy, których było wtedy 
czterech, i to zarów no we wspominanej 
już parafii Hua ribamba, jak i w Salcabamba 
i w Pampas, gdzie w 1989 r. zapoczątko
wana została obecność księży z diecezji 
opolskiej. Aktualnie pracu ją tam dwaj nasi 
księża: ks. Paweł Chudzik i ks. Dariusz Flak. 
To piękne świadectwo mocy Chrystuso wej 
Ewangelii, która nie zna granic! 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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
  16.00 – chrzest: Aleksander Kuder, Władysław Kamil Ambrozik
  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]

19 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 opiekę Aniołów Stróżów 
dla Kasi, Daniela i Nicoli oraz o opiekę Bożą dla ich rodzin 

20 października – wtorek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
  17.30 – nabożeństwo różańcowe
  18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma 

Kurpiela, † teściową Stefanię, †† z pokrewieństwa z obu stron
21 października – środa — wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
  7.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich, † męża Rudolfa, †† te

ściów, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  17.30 – nabożeństwo różańcowe
22 października – czwartek — wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
  17.30 – nabożeństwo różańcowe
  18.00 – za †† rodziców Jana i Jadwigę John, †† siostrę Annę i męża Henryka, 

†† dwóch braci Henryka i Gerharda, †† teściów, †† z pokrewieństwa 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 października – piątek
  17.30 – nabożeństwo różańcowe
  18.00 – za †† rodziców Janinę i Władysława Kwiecień, †† Różę i Jana Rak, 

†† dziadków z obu stron oraz † wujka Bernharda Schlensag

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪przypada▪Światowa▪Niedziela▪Misyjna,▪która▪jest▪okazją,▪aby▪poprzez▪mo-
dlitwę▪i▪gesty▪solidarności▪wspierać▪Kościoły▪w▪krajach▪misyjnych.▪Dziś▪również▪
modlitwą▪obejmujemy▪pracowników▪służby▪zdrowia▪z▪racji▪święta▪św.▪Łukasza,▪
ewangelisty▪i▪lekarza,▪obchodzonego▪w▪kalendarzu▪liturgicznym▪18▪października.

▪▪ W▪środę▪21▪października▪odbędzie▪się▪w▪parafii▪pw.▪św.▪Marii▪Magdaleny▪w▪Jasio-
nej▪IX▪Międzyparafialny▪Dzień▪Skupienia▪dla▪członków▪i▪sympatyków▪zespołów▪Ca-
ritas▪z▪Januszkowic,▪Jasionej,▪Krępnej,▪Rozwadzy▪i▪Zdzieszowic.▪W▪program▪spotka-
nia▪m.in.:▪adoracja▪Najświętszego▪Sakramentu,▪Koronka▪do▪Miłosierdzia▪Bożego,▪
okazja▪do▪spowiedzi▪św.,▪spotkanie▪przy▪stole,▪Msza▪św.,▪konferencja▪i▪różaniec.

▪▪ 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▪pierwszych▪gimnazjalnych.▪
▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪na▪mocy▪postanowienia▪Konferencji▪Episkopatu▪Polski▪prze-

prowadzane▪będą▪badania▪statystyczne▪dotyczące▪ilości▪uczestników▪niedzielnej▪
liturgii▪i▪przystępujących▪w▪tym▪dniu▪do▪Komunii▪św.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪misje,▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪
przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Eugeniusza▪Ernsta,▪lat▪74▪z▪ul.▪Chrobrego.▪Wieczny odpoczynek racz Mu dać 
Panie…

24 października – sobota
  13.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z okazji 50. 
rocznicy urodzin [o. Paschalis]

  17.30 – nabożeństwo różańcowe
  18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z rodziny 

Kral i Głuszek
25 października – Niedziela XXX Zwykła
  8.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 4. rocznicę śmierci
  10.30 – za † męża Heinricha Dudę w 1. rocznicę śmierci
  17.30 – nabożeństwo różańcowe
  18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w 32. rocznicę śmierci, †† rodziców i te

ściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

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


