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Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego 
przypomina nam scenę, w której Maryja 
i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko 
Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim 
– poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus umierał 
na krzyżu okazało się w pełni, że nie był 
to jedynie rytuał. Ofiarowując swe życie, 
objawił światu Boże miłosierdzie. […] Ofia-
rowanie Jezusa w świątyni jest pierwszą 
manifestacją Miłości Miłosiernej i zapowie-
dzią Jego ofiary, którą złoży za zbawienie 
świata pod koniec swojego życia. W tym 
roku w święto Ofiarowania Pańskiego koń-

czy się Rok Życia Konsekrowanego […] – 
przypada to w czasie Nadzwyczajnego Ju-
bileuszu Miłosierdzia. Ten znaczący splot 
wydarzeń przypomina nam, że w głosze-
niu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką 
rolę odegrały i odgrywają osoby konsekro-
wane. Ich życie jest także ofiarowaniem 
siebie, ale nie dla samej ofiary, lecz po to, 
by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeń-
stwo doświadczać miłosierdzia i dzielić się 
nim z innymi. Nie ma bowiem miłosier-
dzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzecze-
nia się własnych planów, ambicji i dóbr.

1.  Szkoła komunii w Kościele – szkoła mi-
łosierdzia

W Liście na Rok Życia Konsekrowanego 
papież Franciszek wskazał m.in., że życie 
konsekrowane ma być świadectwem ko-
munii, poczynając od samych wspólnot 
zakonnych, poprzez współpracę z innymi 
środowiskami kościelnymi, kończąc na 
twórczych relacjach z niekatolikami. Jed-
nocześnie papież podkreśla, że niemożliwe 
jest budowanie wspólnoty bez miłosierdzia: 
„Droga miłosierdzia, która się przed nami 
otwiera, jest niemal nieskończona, ponie-
waż trzeba dążyć do wzajemnej akceptacji 
i troski, praktykować wspólnotę dóbr ma-
terialnych i duchowych, braterskie upomi-
nanie, szacunek dla osób najsłabszych”. […]
Osoby konsekrowane są obecne w newral-
gicznych punktach świata, próbując odpo-
wiadać słowem i czynami miłosierdzia na 
przemoc i niesprawiedliwość oraz na du-
chową pustkę, w którą wchodzi grzech. Są 
posłane do służby, ale potrzebują naszego 
wsparcia. Wspomagajmy ich posługę naszą 
modlitwą, współpracą, dobrym słowem 
i zapewnieniem o bliskości. W życiu Ko-
ścioła odnajdujemy przykłady osób, które 
ofiarowały się Bogu, pełniąc dzieła miło-
sierdzia. Wystarczy wymienić św. Faustyną 
Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe.
2.  Siostra Faustyna Kowalska – apostołka 

miłosierdzia
Bóg zechciał przypomnieć światu prawdę 
o swym miłosierdziu poprzez prostą, po-
korną i otwartą na Jego natchnienia zakon-
nicę, siostrę Faustynę Kowalską. Należy ona 
dziś do najbardziej znanych i podziwianych 
Polaków na świecie. Sam Jezus na różne 
sposoby przekazywał św. Faustynie orę-
dzie o miłosierdziu: „Powiedz, że miłosier-
dzie jest największym przymiotem Boga”. 

To orędzie dociera do najdalszych zakąt-
ków świata m.in. poprzez obrazek Jezusa 
miłosiernego i słowa: „Jezu, ufam Tobie”, 
poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
Niedzielę Miłosierdzia czy też Godzinę Mi-
łosierdzia, czyli przez owoce mistycznych 
wizji, jakie otrzymała siostra Faustyna. […] 
3. Ojciec Kolbe – męczennik miłosierdzia
Wymownym świadectwem miłosierdzia 
jest także męczeńska śmierć św. Maksy-
miliana Kolbego, której 75. rocznica przy-
pada w tym roku. Pójście na głodową 
śmierć w miejsce współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka było owocem całego konse-
krowanego życia, oddanego służbie Bogu 
i ludziom. „We wszystkim całkowicie zaufaj 
Miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną 
cię prowadzi. Resztę zostaw cudom miło-
sierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej. 
Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miło-
sierdziu Bożemu przez Niepokalaną”  – na-
uczał Maksymilian Kolbe. […] Ojciec Kolbe 
dał świadectwo, że nawet w świecie – zda-
wałoby się – bez miłosierdzia, ostatecznie 
zwyciężają miłość i miłosierdzie.  
4. Ofiarowanie warunkiem miłosierdzia
Święta Faustyna i święty Maksymilian stali 
się narzędziami Bożego Miłosierdzia, gdyż 
całkowicie ofiarowali swoje życie Bogu  
i pozwolili, by mógł On ich używać wedle 
swojej Woli do czynienia dobra w świecie. 
Przypominamy ich sylwetki, by umocnić 
współczesne osoby konsekrowane w ich 
wolnym i osobistym wyborze – ofiarowa-
nia życia Bogu dla zbawienia świata.
Wzorem takiego ofiarowania jest Maryja. 
Polecamy Bogu za jej wstawiennictwem 
nowe powołania, a także za wszystkich, 
którzy już idą drogą życia konsekrowanego, 
aby dzień po dniu stawali się świadkami Bo-
żej prawdy i Bożego miłosierdzia.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

 10.30 – za † matkę Hildegardę Fait, † ciocię 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

1 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † Władysława Soter w 10. rocznicę śmierci

2 lutego – wtorek — ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † Aleksandrę Delijewską
 18.00 – za †† rodziców Emmę i Ludwika Swoboda, †† z pokrewieństwa Swo-

boda i Frenzel oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 lutego – środa
 7.00 – za †† Jadwigę, Franciszka i Urszulę Jarzyna

4 lutego – czwartek
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk, †† teściów Klarę 

i Walentego Krzyża, † chrzestną Marię, †† trzech szwagrów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

5 lutego – piątek — wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † ojca i brata Piotra Skotnicznego, † bratową Barbarę, †† z ro-

dziny Skrzypiec

6 lutego – sobota — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Jerzego Ochlast [ofiarowana od mieszkańców ul. Roosevelta]
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny i Mirosława 
z okazji 30. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego oferuje dziś świece ku czci Matki Bożej Grom-
nicznej (cena świecy – 5 zł). Dochód przeznaczony będzie na organizację ŚDM. 

 ▪ We wtorek obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które tradycyjnie nazy-
wane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas Mszy św. będzie błogosła-
wieństwo gromnic. Po Mszy św. wieczornej, a także w środę będzie udzielane 
błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. 

 ▪ W środę 3 lutego o godzinie 18.00 w Ochronce przy klasztorze Sióstr Służebni-
czek odbędzie się spotkanie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w inten-
cji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w du-
chu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Bożego 
Serca; w tym dniu przypada też wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – 
podczas Mszy św. będzie poświęcenie wody i chleba ku jej czci. Natomiast w so-
botę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie mo-

dlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w auli domu katechetycz-
nego przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane 
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na wsparcie kontempla-
cyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana 
Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Genowefę Wolf, lat 89, z ul. Fabrycznej; śp. Henryka Makosz, lat 63, z ul. Piastów oraz 
śp. Krystynę Drost, lat 77, z ul. Chrobrego. 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

7 lutego – V Niedziela Zwykła
 8.00 – za † Tadeusza Pytlik [ofiarowana od siostry Heleny i rodziny Pientos]
 10.30 – za † Stanisława Wawrzyka oraz †† z rodziny Wawrzyk i Gdak
  – modlitwa za roczne dziecko: Barbara Segrodnik
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Jerzego Bałonia


