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Kalendarz liturgiczny rezerwuje 24 dzień stycznia 
dla świętego z przełomu XVI i XVII w. – św. Fran-
ciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Wpraw-
dzie przypadająca dziś niedziela znosi obchód tego 
wspomnienia, to jednak warto poświęcić chociaż 
nieco uwagi tej wybitnej postaci. Dodatkowym 
argumentem jest fakt, że już papież Pius XI ogłosił 
św. Franciszka patronem dziennikarzy i prasy ka-

tolickiej, a począwszy od Pawła VI papieże podpi-
sują w tym dniu swoje orędzia na Światowe Dni 
Środków Społecznego Przekazu. Kim więc był i co 
takiego z jego duchowści powinno imponować 
nam współcześnie? Z licznych opracowań biografii 
świętego możemy dowiedzieć się wiele, ale w tym 
miejscu nie potrzeba przepisywać wszystkich fak-
tów. Wystarczy wspomnieć, że urodzony w 1567 r. 
w znakomitej i głęboko religijnej rodzinie otrzymał 
świetne przygotowanie intelektualne. Po święce-
niach kapłańskich ujawnił niezwykły dar docierania 

do ludzi (nazwano go „światowcem 
pośród świętych”), a gdy miał 35 lat 
został biskupem Genewy. Ponadto 
ze św. Joanną Franciszką de Chan-
tal założył Zakon Sióstr Nawiedze-
nia NMP (wizytki). Pozostawił po so-
bie wiele wspaniałych dzieł i pism, 
które nie tylko należą do klasyki li-
teratury francuskiej, ale przede 
wszystkim stanowią ciągle inspi-
rujące, świeże i aktualne przesła-
nia dla życia duchowego, z których 
tchnie kultura, uprzejmość, wol-
ność, delikatność i zdrowa poboż-
ność. Fragment z jego Filotei, czyli 
wprowadzenia do życia pobożnego 
niech posłuży osobistej refleksji: 
„Bóg stwarzając świat, rozkazał ro-
ślinom przynosić owoc «każdej we-
dług swego rodzaju». Podobnie też 
nakazuje chrześcijanom, żywym ro-
ślinom swego Kościoła, aby przyno-
sili owoce pobożności odpowied-
nio do stanu i powołania. Inaczej 
rozwijać ma pobożność człowiek 
wyżej postawiony, inaczej rze-
mieślnik lub sługa, inaczej książę, 
inaczej wdowa, inaczej dziewica lub 
małżonka. Nawet i to nie wszystko. 
Trzeba jeszcze, aby każdy rozwijał 
pobożność odpowiednio do swych 

sił, zajęć i obowiązków. Powiedz mi, proszę, 
Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby 
biskupi zapragnęli żyć w samotności jak 
kartuzi, gdyby ludzie żonaci nie więcej sta-
rali się o powiększenie dóbr materialnych 
niż kapucyni, gdyby rzemieślnik cały dzień 
spędzał w kościele jak zakonnik, a zakonnik 
był wystawiony na wszelkiego rodzaju spo-
tkania i sprawy, jak ci, którzy zobowiązani 
są śpieszyć bliźnim z pomocą, na przykład 
biskup? Czyż taka pobożność nie byłaby 
śmieszna, nieuporządkowana i nieznośna? 
A tymczasem tego rodzaju pomyłki i nie-
porozumienia zdarzają się bardzo często. 
Otóż nie, moja Filoteo: pobożność, jeżeli 
jest prawdziwa i szczera, niczego nie ruj-
nuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia. 
Kiedy zaś przeszkadza i sprzeciwia się pra-
wowitemu powołaniu lub stanowi, z pew-
nością jest fałszywa. Pszczoła tak zbiera 
miód z kwiatów, iż nie doznają one żad-
nej szkody. Pozostawia je nienaruszone 
i świeże, tak jak je zastała. Otóż prawdziwa 
pobożność czyni więcej: nie tylko nie prze-

Powiedz mi, proszę, Filoteo…

szkadza żadnemu powołaniu, żadnemu za-
jęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali 
i ozdabia. Podobnie jak szlachetne kamie-
nie wrzucone do miodu nabierają więk-
szego blasku, jaśniejąc zgodnie ze swą 
barwą, tak też powołanie każdego czło-
wieka doskonali się i staje się pożyteczniej-
sze, gdy łączy się z nim pobożność. Poboż-
ność sprawia, iż kierowanie rodziną staje 
się pełne pokoju, że bardziej szczera staje 
się miłość małżonków, a posłuszeństwo na-
leżne władzy pełniejsze, że wszelkie inne 
zajęcia stają się przyjemniejsze i bardziej 
powabne. Błędem jest zatem, nieomal he-
rezją, usuwanie pobożności z wojskowych 
koszar, z rzemieślniczych warsztatów, 
z dworu książąt, z mieszkań małżonków. To 
prawda, droga Filoteo, że powołanie czysto 
kontemplacyjne, monastyczne i klasztorne 
nie może być urzeczywistniane przy tego 
rodzaju obowiązkach i zajęciach. Jednakże 
oprócz tych trzech rodzajów pobożności 
istnieje wiele innych, które zdolne są udo-
skonalić ludzi żyjących w stanie świeckim”. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

24 stycznia – III Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 50. rocznicy urodzin 
i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Jana z okazji 
60. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

 16.30 – wieczór kolęd i pastorałek
 18.00 – za † matkę Józefę Nawoj, † Stanisława Gadacz oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron

25 stycznia – poniedziałek — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 18.00 – za † Karola Milicza, †† rodziców Cecylię i Franciszka Pop, †† teściów 

Marię i Franciszka Milicz

26 stycznia – wtorek — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, †† 

teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł, †† z rodzin Musioł i Mandalka

27 stycznia – środa — wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
 7.00 – w intencji Parafian

28 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za † Jerzego Ochlast, † bratanka Dawida, † jego dziadka Waltera, 

†† rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa

29 stycznia – piątek
 18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok

30 stycznia – sobota
 14.30 – chrzest: Amelia Paulina Chruścicka
 18.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad w 9. rocznicę śmierci, †† z rodziny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

31 stycznia – IV Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy i Jerzego 
z okazji 60. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Biskup Opolski prosi 
o szczególnie żarliwą modlitwę o pokój, a także o miłosierdzie dla całego rodzaju 
ludzkiego, zwłaszcza podczas tegorocznego Dnia Islamu (26 stycznia), który będzie 
dniem gorliwej modlitwy za wszystkich muzułmanów na całym świecie. Biskup za-
prasza również w dzisiejszą niedzielę, o godz. 16.30, na ekumeniczne nieszpory do 
kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio.

 ▪ Mniejszość Niemiecka i Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają babcie 
i dziadków na spotkanie, które odbędzie się w środę o godz. 10.00 w klubie przy 
ul. Akacjowej 2; okazją są minione Dni Babci i Dziadka.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.

 ▪ W piątek 29 stycznia o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej.

 ▪ Informacja dla narzeczonych: Nauki przedmałżeńskie organizowane są w soboty 
o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowi-
cach w następujących terminach:
—  6 lutego, 9 kwietnia i 14 maja 2016 r. – temat: „Sakramentalność małżeństwa”;
—  13 lutego, 16 kwietnia i 7 maja 2016 r. – temat: „Małżeństwo w ujęciu psy-

chologicznym i pedagogicznym”;
—  20 lutego, 23 kwietnia i 21 maja 2016 r. – temat: „Etyka życia małżeńskiego”.
Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk 
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Gertrudę Klosok, lat 90, 
zam. w Niemczech (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Jej 
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; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 10.30 – za † matkę Hildegardę Fait, † ciotkę Ritę oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Kulosa


