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Tytułowe słowa, będące wezwaniem roz-
poczynającym modlitwę liturgiczną dzi-
siejszej uroczystości, stanowią swoiste 
motto pomagające w zrozumieniu i prze-
życiu tego wyjątkowego dnia. Warto, 
aby dziś nie od razu uciekać myślami do 
wspomnień, które przywołują groby na-
szych bliskich, ale pozostać w duchowym 
klimacie Świętych Obcowania i pokrze-
pić się tajemnicą ich spełnionego życia. 
Pomocą mogą być słowa z Kazania św. 
Bernarda (opata z XII w.): „Na cóż cała ta 
uroczystość? Nie potrzebują święci na-
szych pochwał i niczego nie dodaje im 
nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy 
ich wspomnienie, my sami odnosimy ko-
rzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że 
ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we 
mnie rozpala płomień wielkich pragnień. 
Pierwszym pragnieniem, które wywo-
łuje albo pomnaża w nas wspomnienie 
świętych, jest chęć przebywania w ich 
upragnionym gronie, zasłużenie na to, 
aby się stać współobywatelami i współ-
mieszkańcami błogosławionych duchów 
[…]. Drugim pragnieniem, które budzi 
w nas wspomnienie świętych, jest, aby 
Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak 

im również i nam, abyśmy i my ukazali się 
z Nim w chwale. Teraz bowiem nasza Głowa, 
Chrystus, objawia się nam, nie jakim jest, 
ale jakim stał się dla nas; ukoronowany nie 
chwałą, ale cierniami naszych grzechów. By-
łoby rzeczą niegodną, aby ten, kto przyna-
leży do Głowy ukoronowanej cierniami, szu-
kał łatwego życia, albowiem purpura nie jest 
dlań oznaką chwały, ale hańby. Nadejdzie 
chwila pojawienia się Chrystusa i jego śmierć 
nie będzie już głoszona. Wówczas poznamy, 
że i my umarliśmy, a nasze życie ukryte jest 
w Chrystusie. […] Wtedy to Chrystus od-
nowi nasze ciało poniżone upodabniając 
je do chwały Głowy, którą jest On sam”.  

Albrecht Dürer, Adoracja Trójcy Świętej, 1511 r.

 ▪ W środę 4 listopada o godz. 18.00 w Ochronce odbędzie się spotkanie członków 
i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego poprzedzone nabożeństwem 
różańcowym w kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
 ▪ W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-

bota miesiąca. Zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach, którymi ko-
lejno są: Godzina święta, nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i – od tego miesiąca – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W piątek 6 listopada o godz. 11.00 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzie-
szowicach zaprasza na spotkanie z siostrą misjonarką Martiną Drzymota, byłą 
mieszkanką Rozwadzy, aktualnie odpowiedzialną za szpital misyjny w Tanzanii.

 ▪ W sobotę 7 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 
 ▪ Również w sobotę Siostry Służebniczki zapraszają młodzież na adorację o dar 

nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, która odbędzie się od 
godz. 19.00 do 21.30 w kościele filialnym przy Urzędzie Gminy.

 ▪ W przyszłą niedzielę nasza młodzież będzie „częstowała” rogalami św. Marcina. 
Akcja ta jest wpisana w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie i zbierania funduszy na tzw. „Bilet dla córki”. Więcej informacji na ten temat 
pojawi się w przyszłym Informatorze. 

 ▪ Na naszym osiedlu od kilku tygodni pojawiają się lisy, które swym zachowaniem 
budzą uzasadniony niepokój wielu mieszkańców. Władze osiedla i gminy podjęły 
już stosowne działania, ale proszą jednocześnie o współpracę, zachowanie ostroż-
ności i niedokarmianie tych zwierząt.

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. wyka-
zały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyły 902 osoby (84 
osoby więcej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło 278 wiernych. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i in-
nych instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby naszego kościoła, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do 
puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Genowefę Walczak, lat 95, z ul. Korfantego, śp. Stefana Gonska, lat 78, z ul. Gór-
nej (pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.00), śp. Teresę Arbeiter, lat 80, z ul. Opol-
skiej (pogrzeb we wtorek o godz. 11.00), śp. Janinę Tyrcha (pogrzeb we wtorek 
o godz. 14.00), lat 92, zam. w Jeleniej Górze oraz śp. Krzysztofa Kaszę, lat 34, z ul. 
Korfantego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

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



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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
2 listopada – poniedziałek — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 7.00 – za zmarłych zalecanych
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † ojca Jerzego Koppa w rocznicę śmierci, † matkę Annę i dusze 

w czyśćcu cierpiące
3 listopada – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† z rodzin Niestrój, Skóra, Stanusz i Klimek
4 listopada – środa — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
 7.00 – za † Stanisława Krupiaka, † żonę Adelę, †† z rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
5 listopada – czwartek
 17.00 – Godzina święta oraz różaniec w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † chrzestną Elżbietę Bienia, † chrzestnego Jerzego Skóra, † ojca 

Rudolfa, †† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę 
i †† dziadków

6 listopada – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła 

Wieja, †† z pokrewieństwa z obu stron
7 listopada – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † ojca Karola Czapla i †† rodziców Marię i Joachima Kura
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Pa-

terok, †† dziadków, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪obchodzimy▪uroczystość▪Wszystkich▪Świętych.▪Serdecznie▪zapraszam▪na▪na-
bożeństwo▪za▪zmarłych▪z▪tradycyjną▪procesją▪na▪cmentarzu,▪które▪o▪godz.▪14.00▪
rozpocznie▪się▪w▪kaplicy▪cmentarnej.▪Ponadto▪–▪podobnie▪jak▪w▪ubiegłym▪roku▪–▪▪
o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪również▪na▪cmentarzu▪nabożeństwo▪Drogi krzyżowej.

▪▪ Odpusty▪za▪zmarłych.▪Wierni,▪którzy▪nawiedzą▪kościół▪lub▪kaplicę▪dziś▪w▪Uroczy-
stość▪Wszystkich▪Świętych▪od▪południa▪i▪przez▪cały▪jutrzejszy▪dzień▪Wspomnie-
nia▪Wszystkich▪Wiernych▪Zmarłych,▪mogą▪dostąpić▪odpustu▪zupełnego▪za▪zmar-
łych.▪Również▪wierni,▪którzy▪nawiedzą▪cmentarz▪w▪dniach▪od▪1▪do▪8▪listopada▪
i▪spełnią▪warunki▪mogą▪także▪uzyskać▪każdego▪dnia▪odpust▪zupełny▪za▪zmarłych.▪▪
Nauka▪o▪odpustach▪łączy▪się▪z▪tajemnicą▪Bożego▪Miłosierdzia.▪W▪sakramencie▪po-
jednania▪grzesznik▪otrzymuje▪przebaczenie▪wyznanych▪grzechów,▪za▪które▪szcze-
rze▪żałuje.▪Dzięki▪temu▪może▪on▪osiągnąć▪wieczne▪zbawienie.▪Uzyskane▪przeba-
czenie▪nie▪uwalnia▪jednak▪od▪kar▪doczesnych,▪które▪spotykają▪nas▪za▪życia▪lub▪po▪
śmierci▪w▪czyśćcu.▪Uwolnieniu▪od▪tych▪kar▪służy▪właśnie▪obfity▪skarbiec▪odpu-
stów▪Kościoła.▪Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy.▪Rozróżnia▪się▪odpusty▪cząstkowe▪i▪zupełne▪(zależ-
nie▪od▪tego,▪w▪jakim▪stopniu▪uwalniają▪nas▪od▪kary▪doczesnej).▪Odpusty▪te▪może▪
zyskiwać▪każdy▪ochrzczony▪po▪spełnieniu▪odpowiednich▪warunków▪dla▪siebie▪lub▪
ofiarowywać▪je▪za▪zmarłych.▪Warunki▪uzyskania▪odpustu▪zupełnego:▪brak▪jakiego-
kolwiek▪przywiązania▪do▪grzechu,▪nawet▪powszedniego▪(jeżeli▪jest▪brak▪całkowitej▪
dyspozycji▪–▪zyskuje▪się▪odpust▪cząstkowy),▪stan▪łaski▪uświęcającej▪(brak▪nieod-
puszczonego▪grzechu▪ciężkiego),▪przyjęcie▪Komunii▪świętej,▪odmówienie▪modli-
twy▪(np.▪„Ojcze▪nasz”▪i▪„Zdrowaś▪Mario”)▪w▪intencjach▪Ojca▪Świętego▪oraz▪wyko-
nanie▪czynności▪związanej▪z▪odpustem▪(np.▪nawiedzenie▪cmentarza).▪▪

▪▪ W▪poniedziałek▪obchodzimy▪wspomnienie▪Wszystkich▪Wiernych▪Zmarłych.▪Msze▪
św.▪w▪naszym▪kościele▪o▪godz.▪7.00▪(za▪zmarłych▪zalecanych)▪i▪o▪godz.▪18.00.

▪▪ Od▪jutra▪do▪8▪listopada▪o▪godz.▪17.30▪będzie▪odmawiany▪w▪naszym▪kościele▪Róża-
niec▪za▪zmarłych▪zalecanych.▪Kartki▪z▪wypisanymi▪czytelnie▪zalecanymi▪zmarłymi▪
można▪zostawiać▪w▪zakrystii,▪w▪kancelarii▪lub▪w▪koszyku▪podczas▪kolekty▪(będą▪
czytane▪przed▪Różańcem▪za▪zmarłych).

8 listopada – NIEDZIELA XXXII ZWyKŁA
 8.00 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – za † Anelizę Barborka w 5. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Aleksander Jońca
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Gintera Wieczorka, † syna Waldemara, †† rodziców z obu stron 

i †† z pokrewieństwa


