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[…] Za kilka dni, 5 czerwca w Rzymie, papież Franci-
szek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Po-
laka – Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, 
założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez 
kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są auten-
tycznymi wzorami życia i orędownikami u Boga, oraz 
że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła 
i świata naszych czasów.
Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, 
niedaleko Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł 
się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z po-
wodu trudności w nauce, a później z powodu wojen 
i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pija-
rów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybit-
nym kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykła-
dowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat, założył 
pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży 
Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszyst-
kich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 
lat, umarł w opinii świętości w Górze Kalwarii i tam zo-
stał pochowany. […] 
Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i wi-
dział w nim dar Trójcy Świętej. Pisał: Wiedz, że zo-
stałeś stworzony z niczego, dzięki mądrości Boskiego 

Artysty zostałeś uczyniony tak 
piękny, że oprócz niebian wy-
glądem zewnętrznym prze-
wyższasz wszystkie stworze-
nia. Bóg okazuje ci życzliwość 
z czystej, bezinteresownej mi-
łości do ciebie. Nowy Święty 
wzywa również dzisiaj: Kon-
templuj miłosierdzie Boże! 
Głoś, że serce Boga jest dla 
wszystkich otwarte i zapew-
niaj, że przed żadnym grzesz-
nikiem, dopóki gotów jest po-
kutować, nie jest zamknięta 
droga do zbawienia. […] 
Kard. Tarcisio Bertone podczas 
Mszy beatyfikacyjnej w Liche-
niu w 2007 r. tak scharaktery-

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Również w sobotę na Górze Świętej Anny odbędzie się 4. Pielgrzymka Róż Różań-

cowych Rodziców. Rozpoczęcie o godz. 14.00.
 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. neoprezbitera Daniela Jaszczyszyna, który 

wygłosi słowo Boże i będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. 
 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marek Dominik Wojciechowski z Grudziądza (aktualnie 

Niemcy) i Sonia Anna Krahl ze Zdzieszowic (aktualnie Niemcy) — zapowiedź III.
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-

dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Świątynię 
Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Alojzego Kampa, lat 64, z ul. Korfantego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

D z i ę k u j e m y

Ojciec Stanisław Papczyński – ciąg dalszy  ___________________________________

List Pasterski Episkopatu Polski przed kanonizacją 
Ojca Stanis ława Papczyńskiego 

zował Ojca Papczyńskiego: Przez całe ży-
cie kierowała nim Maryja. W tajemnicy 
Jej Niepokalanego Poczęcia nowy Błogo-
sławiony podziwiał moc Chrystusowego 
Odkupienia. W Niepokalanej dostrzegał 
piękno nowego człowieka, całkowicie od-
danego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwy-
cił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów 
był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że 
Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest 
potwierdzeniem godności każdego czło-
wieka, umiłowanego przez Boga i przezna-
czonego do życia wiecznego w niebie. […]

Dla swego zakonu, jako drugi cel po sze-
rzeniu czci Niepokalanego Poczęcia Maryi, 
o. Papczyński ustanowił modlitwę i ofiarę 
za zmarłych. Miewał wizje czyśćca i pole-
głych żołnierzy, którzy prosili go o wsta-
wiennictwo u Boga. Dlatego często na-
woływał: Módlcie się za przebywających 
w czyśćcu, bo nieznośnie cierpią. […]
O. Papczyński powtarzał, że pragnąc Bożego 
miłosierdzia, mamy je świadczyć wobec 
drugiego człowieka. Wzywał: Prawdziwa 
wolność polega na przestrzeganiu praw,  
i to bardziej praw Boskich niż ludzkich. […] 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

29 maja – IX Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Jana i Elżbietę Nowak oraz Gertrudę i Józefa Bar-

teczko oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klaudii z okazji 50. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra, Pawła, Krystiana 
i Marka z okazji ich urodzin oraz opiekę Bożą dla ich rodzin i bliskich

30 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† Zygmunta, Józefę i Czesława Wandzel oraz †† Jadwigę i Wi-

tolda Bakalasz
31 maja – wtorek — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Władysława Piksa, † Teresę Świerad oraz †† z rodziny
1 czerwca – środa — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 7.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz Teresę i Alojzego Lepich, 

†† z pokrewieństwa
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
2 czerwca – czwartek
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

3 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior oraz †† dziadków 

z obu stron
4 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Franciszka z oka-
zji rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Do czwartku włącznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystości Bożego Ciała. 
Procesje teoforyczne wokół kościoła w poniedziałek i wtorek będą się odbywały 
w ramach nabożeństw majowych, w środę podczas nabozeństwa ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, a w czwartek – wraz z Godziną świętą.

 ▪ W poniedziałek serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. 
Rozpocznie się ono nabożeństwem majowym, a po Mszy św. (ok. godz. 18.35) 
odbędzie się katecheza biblijna.

 ▪ Krakowskie Centrum Diagnostyki zaprasza do skorzystania z badania gęstości 
kości, wydolności płuc oraz zakwaszenia organizmu, które odbędzie się w am-
bulansie ustawionym na parkingu przykościelnym w poniedziałek o godz. 17.15.

 ▪ W środę przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szczególną mo-
dlitwą otoczymy dzieci podczas wieczornego nabożeństwa.

 ▪ Również w środę o godz. 10.00 Mniejszość Niemiecka zaprasza na coroczne spo-
tkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, które odbędzie się w klubie przy ul. Akacjowej 2.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną.

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

 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Hildegardy Malik z oka-
zji 85. rocznicy urodzin oraz za † ojca Erwina Malik i † teścia Cze-
sława Moska (z okazji ziemskich urodzin) oraz †† z rodziny

5 czerwca – X Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś, †† trzech synów oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Janiny Adamczyk z oka-
zji 85. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Beaty i Stanisława Pę-
cak z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Dariusza z oka-
zji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


