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Ostatni tydzień października – miesiąca, 
który w naszej pobożności i tradycji litur-
gicznej jest związany ze wspólnotowym od-
mawianiem modlitwy różańcowej, skła-
nia mnie do podzielenia się refleksją o tej 
niezwykłej modlitwie. Dodatkową inspira-
cją są wspomnienia z zakończonej trzy ty-
godnie temu parafialnej pielgrzymki do Lo-
urdes. Właśnie to miejsce, niemy świadek 
modlącej się na różańcu wraz z Bernadettą 
Matki Bożej, wydaje się, że niemal oddycha 
w rytm powtarzanych w różnych językach 
Zdrowaś Maryjo. W Lourdes pomocą w mo-
dlitwie jest z pewnością panujący tam swo-
isty klimat przeplatającego się cierpienia 
i ufności, ale rozważania różańcowe jeszcze 
bardziej ułatwia wystrój powstałej pod ko-
niec XIX w. Bazyliki Różańca świętego (należy 
ona do kompleksu trzech świątyń, stano-
wiących jedno zharmonizowane sanktu-
arium). Jej początki związane są z decyzją 
papieża Piusa IX, który na wiadomość o uka-
zującej się w grocie Matce Bożej z różańcem 
w ręku ze wzruszeniem wyznał: „Tak, Róża-
niec uratuje świat”. Centralna kopuła bazy-
liki, zbudowanej w stylu rzymsko-bizantyń-
skim na planie krzyża greckiego, otoczona 
jest piętnastoma kaplicami poświęconymi 
poszczególnym tajemnicom różańcowym. 
W tle absydy znajduje się olbrzymia mo-
zaika przedstawiająca Najświętszą Maryję 

Pannę Królową Aniołów z wyciągniętymi 
w macierzyńskim geście rękami do piel-
grzymów, a obok Niej na złotym tle na-
pis: „Przez Maryję do Jezusa”. Natomiast 
nad głównym portykiem wejściowym 
znajduje się płaskorzeźba przedstawia-
jąca Matkę Bożą z Dzieciątkiem, poda-
jącą różaniec św. Dominikowi. Ciekawym, 
choć zupełnie współczesnym, uzupełnie-
niem są mozaiki autorstwa M. Rupnika, 
tematycznie odpowiadające tajemnicom 
światła, a wkomponowane na frontonie 
bazyliki. Wszystkie te elementy bardzo 
pomagają w nowym odkryciu i przeży-
ciu całej głębi modlitwy różańcowej. Jako 
przykład można by zatrzymać się w jed-

nej ze wspomnianych kaplic – powyżej 
mozaika w kaplicy Ofiarowania Pana 
Jezusa w świątyni. Patrząc na tę scenę 
uświadamiamy sobie, że w jej centrum 
(tak jak w każdej tajemnicy różańco-
wej) jest życie Jezu sa, choć w spojrze-
niu na nie pomaga Jego Matka. Do-
strzegamy (choćby tylko w wyobraźni) 
cały kontekst biblijny tego rytuału – 
osoby, słowa… Rozważamy: ubodzy ro-
dzice (skoro stać ich było tylko na ofiarę 
z synogarlic lub z gołębi) tak naprawdę 
tego dnia ofiarowali Bogu wszystko – 
ofiarowali nowo narodzonego Syna. 
To oznaczało uznanie przez nich wła-
dzy wyższej od rodzicielskiej, oznaczało 
zawierzenie Bogu i przyznanie, że On 
najlepiej potrafi pokierować losem po-
wierzonego im Dziecka. W takim geście 
kryje się myśl, że dziecko nigdy nie jest 
własnością rodziców, ale zostało im nie-
jako powierzone przez Boga, dane pod 

opiekę, aby mogło w pełni się rozwinąć, odkryć 
swoje powołanie i kiedyś pójść swoją drogą. 
Wychowanie domaga się zatem uznania ta-
jemnicy, jaka kryje się w dziecku, uznania jego 
odrębności i wolności. Oczywiście do używa-
nia wolnej woli każde dziecko dorasta powoli, 
a to wymaga wielkiej wrażliwości i umiejęt-
nego odczytania zamysłu Bożej woli. Maryja 
i Józef także potrzebowali czasu na coraz lep-
sze rozumienie tego, Kto został im powierzony. 
Od początku otrzymywali od różnych posłań-
ców wiele wskazówek, ale łaska, która ich spo-
tkała, przerastała możliwości ich pojmowania. 
W trakcie Ofiarowania w świątyni bezpośred-
nimi przekazicielami Bożych podpowiedzi byli 
starzec Symeon i prorokini Anna. Każdy z nas 
ma też takich swoich proroków, bo Bóg posyła 
ludzi, którzy dla innych stają się nauczycielami, 
a niekiedy mistrzami. W rytuale ofiarowania, 
niezwykle ważne było nadanie imienia jako 
znaku tożsamości człowieka i misji, jaką w ży-
ciu przyjdzie mu wypełnić. W tamtym środo-
wisku znane były słowa: „człowiek nosi trzy 
imiona: jedno, które nadali mu rodzice, drugie 
nadają mu ludzie, a trzecie zdobywa sam…”. 
Warto by snuć dalej refleksję, która pokazuje, 
że dopiero gdy odnajdziemy związek danej ta-
jemnicy różańcowej z naszym życiem, przecho-
dzimy do modlitwy, która buduje relację z Bo-
giem. Św. Jan Paweł II pisał o tym tak: „W te 
same dziesiątki różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają 
się na życie człowieka, rodziny, narodu, Ko-
ścioła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy na-
szych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są 
najbliżsi, tych, o których najbardziej się trosz-
czymy. W ten sposób ta prosta modlitwa pul-
suje niejako życiem ludzkim”. 

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

Fot. E. Stroka

Fot. E. Stroka



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Natalii z okazji urodzin 

27 października – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Małgorzatę Dronia, †† teściów Czesławę 

i Stanisława Banansiak, † brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa 
z obu stron

28 października – środa — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 7.00 – za † mamę Teresę w 65. rocznicę śmierci, †† jej rodziców, siostry 

i braci, † siostrzeńca, †† z rodziny Żerkowskich i dusze w czyśćcu 
cierpiące

 17.30 – nabożeństwo różańcowe

29 października – czwartek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Erikę Gościńską w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Mariana oraz 

†† rodziców z obu stron

30 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Mieczysława Wojniłowiczów, †† dziadków 

z obu stron, † ciocię Józefę i † szwagra Bogdana oraz † z pokrewień-
stwa

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

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z okazji 65. 
rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪ostatnim▪tygodniu▪października▪serdecznie▪zapraszam▪na▪nabożeństwa▪różań-
cowe,▪które▪w▪naszym▪kościele▪odprawiane▪są▪o▪godz.▪17.30.

▪▪ W▪poniedziałek▪27▪października▪zapraszam▪na▪spotkanie▪Grupy▪Modlitwy▪Ojca▪Pio.▪
Tym▪razem▪rozpocznie▪się▪ono▪o▪godz.▪17.30▪wspólnym▪dla▪wszystkich▪nabożeń-
stwem▪różańcowym,▪a▪po▪Mszy▪św.▪będzie▪litania▪do▪Ojca▪Pio▪i▪katecheza▪biblijna.

▪▪ Również▪w▪poniedziałek▪Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪na▪nabożeństwo▪
różańcowe▪i▪Mszę▪św.▪w▪intencji▪zmarłych▪członków▪Klubu.▪Początek▪modlitew-
nego▪spotkania▪o▪godz.▪17.30▪w▪klasztorze▪sióstr▪Służebniczek▪w▪Leśnicy.▪Euchary-
stii▪będzie▪przewodniczył▪i▪homilię▪wygłosi▪ks.▪dr▪Antoni▪Pietrzyk,▪kapelan▪sióstr.

▪▪ W▪środę▪od▪godz.▪8.00▪serdecznie▪proszę▪Parafian,▪którzy▪dysponują▪czasem▪i▪si-
łami▪fizycznymi,▪o▪włączenie▪się▪do▪organizowanej▪przez▪parafię▪św.▪Antoniego▪
akcji▪sprzątania▪cmentarza.▪Należy▪przynieść▪ze▪sobą▪stosowne▪narzędzia.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ Okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪przed▪uroczystością▪Wszystkich▪Świętych:▪codziennie▪

godzinę▪przed▪Mszą▪św.▪i▪dodatkowo▪w▪czwartek▪od▪19.00▪do▪20.00,▪a▪także▪w▪pią-
tek▪i▪sobotę▪od▪10.00▪do▪11.00▪oraz▪od▪16.00▪do▪20.00▪(z▪przerwą▪na▪Mszę▪św.).▪

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪przypada▪Uroczystość▪Wszystkich▪Świętych.▪Po▪południu▪
o▪godz.▪14.00▪w▪kaplicy▪cmentarnej▪rozpocznie▪się▪nabożeństwo▪za▪zmarłych▪
z▪tradycyjną▪procesją▪na▪cmentarzu.▪Ponadto▪–▪podobnie▪jak▪w▪ubiegłym▪roku▪–▪▪
o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪również▪na▪cmentarzu▪nabożeństwo▪Drogi krzyżowej.
Informacje▪o▪odpustach▪za▪zmarłych▪i▪modlitwie▪różańcowej▪z▪wypominkami▪będą▪
zamieszczone▪w▪przyszłym▪Informatorze▪

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła,▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪in-
nych▪instytucji▪diecezjalnych.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪ofiary.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Rozalię▪Jacucha,▪lat▪74,▪z▪ul.▪Korfantego▪oraz▪śp.▪Jana▪Stasiaka,▪lat▪62,▪z▪ul.▪Pia-
stów.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

1 listopada — uROcZySTOść WSZySTKIcH śWIĘTycH
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skórę
 10.30 – w intencji Parafian
 14.00 – Nieszpory i nabożeństwo na cmentarzu
 18.00 – za † męża Henryka Gudaniec, †† rodziców i teściów oraz †† z rodzin 

z obu stron
 19.00 – nabożeństwo Drogi krzyżowej na cmentarzu


