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Dlaczego w naszym kościele nie ma figury (także i skar-
bonki) św. Antoniego? – często spotykam się z takim 
pytaniem i przyznaję, że czas już podjąć konkretne sta-
rania, aby (wsłuchując się w propozycje architekta ko-
ścioła) w nowoczesny i powściągliwy charakter naszej 
świątyni wkomponować bardzo wyraźnie tego wspania-
łego Patrona. Powodów jest wiele. Po pierwsze, jeszcze 
do niedawna, w ramach jednej zdzieszowickiej parafii, 
był dla nas wszystkich niejako „urzędowym” niebiań-
skim opiekunem. Po drugie, jest duchowym bratem 
Ojca Pio i tak jak on był obdarzony niezwykłymi cha-
ryzmatami: miał dar bilokacji, czytania w ludzkich su-
mieniach, proroctwa i miał też niezwykłe „znajomości” 
u Boga, pozwalające czynić cuda – łączy ich zatem nie 
tylko niebo i zakon. Trzeci powód jest równie poważny: 
ciągle czegoś gubimy i są to nie tylko klucze czy portfel, 
ale „rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, mi-
łość, nadzieja; ciągle też postulatem życia duchowego 
jest konieczność zgłębiania Pisma św., by przez te Boże 
słowa przychodził do nas Jezus; wreszcie ciągle ożywie-
nia domaga się niekiedy tylko tląca się w sercach po-
trzeba dzielenia się i pomagania ubogim. Każda z tych 
„specjalności” Świętego (ilustrowana wieloma faktami 
i legendami z jego życia) była z pewnością przybliżana 
podczas odpustów w Zdzieszowicach, ale może warto 
przypomnieć sobie niektóre opowiadania.
Jedna z legend wyjaśnia powody nazywania św. An-
toniego patronem rzeczy zagubionych: pewnego razu 
Antoni nie mógł odnaleźć psałterza, w którym znajdo-

wały się pomoce do kazań. Kiedy modlił 
się o odnalezienie zguby, człowiek, który 
psałterz ukradł, dręczony wyrzutami su-
mienia, oddał go właścicielowi. Inna, por-
tugalska tradycja podaje, że pewien czło-
wiek z Alcácer do Sal, pracując na swojej 
posiadłości udał się do studni, aby umyć 
spoconą twarz i ręce. Zdjął z palca złoty 
pierścień i położył go na brzegu studni, 
jednak przez nieuwagę pierścień wpadł 
do wody. Mimo wielu wysiłków nie udało 
mu się go znaleźć. Modlił się do św. Anto-
niego, aby pomógł mu odzyskać zagubioną 
rzecz. Po wielu miesiącach, kiedy mężczy-
zna modlił się w dniu wspomnienia św. 
Antoniego w kościele, do świątyni wszedł 
jego pracownik z pierścieniem w dłoni. Od-
nalazł go, jak wyciągał kijem wiadro wody 
ze studni – zguba była przyczepiona kija.
Święty Antoni jest znany jako obrońca bied-
nych, a przy tym uchodzi za najbardziej in-
teresownego świętego, bo podobno szyb-
ciej spełnia prośby, jeżeli obieca mu się 
kilka groszy na rzecz biednych. Do dzisiaj 
bardzo popularne są zbiórki na rzecz bied-
nych nazywane „Chlebem św. Antoniego” 
(tak niekiedy podpisane są skarbonki przy 
figurach Świętego). Geneza tego tkwi w le-
gendzie opowiadającej o dwudziesto-
miesięcznym chłopcu, który bawiąc się 
w domu, wpadł do misy z wodą. Zrozpa-
czona matka zaczęła krzyczeć i wyjmować 
ciało nieżyjącego już chłopca z wody. Tu-
liła go do siebie i prosiła św. Antoniego, by 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helmuta 
Rudoll, lat 82, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 13.00), zaś 
z parafii św. Antoniego zmarł śp. Marian Sawicki, lat 64, z ul. Piastów (pogrzeb od-
będzie się w poniedziałek o godz. 13.00).  Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

przywrócił jej syna do życia, a ona w za-
mian ofiaruje mu tyle mąki ile waży chło-
piec. Chłopiec ożył, a Antoni polecił matce 
rozdać mąkę ubogim. 
Św. Antoniego przedstawia się z małym Je-
zusem na rękach. Jest to echo tradycji, we-
dług której pewnej nocy Dzieciątko odwie-
dziło Antoniego, ucałowało i powiedziało, 
jak bardzo go kocha. Jest też podobna le-
genda, która głosi, że pewnego dnia, gdy 
Antoni czytał Pismo Święte, pojawiło się 
na nim uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. 
Św. Antoni kojarzy się też wielu pannom 
z pomocą w znalezieniu męża. Ma to zwią-
zek z dość bajkową historią, że pewna 
dziewczyna, z dobrej rodziny, ale bez po-
sagu, była zachęcana przez matkę, aby po-
szukała sobie kochanka mającego dobrą 
sytuacje ekonomiczną. Propozycja ta za-
szokowała dziewczynę. Poszła przed fi-
gurkę św. Antoniego i modliła się, aby Pan 
Bóg zachował ją od tej sytuacji. Wtedy 
figura wyciągnęła do niej rękę i wrę-
czyła kawałek papieru z poleceniem: idź 
do najbogatszego kupca w mieście i po-
wiedz mu, aby dał ci tyle złota ile waży 
ten papier. Panna poszła do kupca, a ten 
zapewnił, że spełni prośbę – był pewny, 
że skrawek papieru nie będzie dużo wa-
żył. Okazało się, że skrawek papieru ważył 
tyle, ile złota obiecał dać na ołtarz świę-
tego, a obietnicy tej nigdy nie spełnił. Za-
skoczony, dał pannie złoto, która w ten 
sposób zyskała posag.

Św. Antoni, módl się za nami!

Św. Antoni, módl się za nami! – ciąg dalszy  ___________________________________

Bernardo Zenale, Św. Antoni, 1507 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

12 czerwca – XI Niedziela Zwykła
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Zuzanny z okazji 10. rocznicy urodzin

  – modlitwa za roczne dzieci: Laura i Lena Siermankowskie, Maja Łuszcz
  – chrzest: Maciej Jarosław Kunecki
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin [ofia-
rowana od DDP „Stokrotka”]

13 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 czerwca – wtorek — wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
 18.00 – za † Annę Korzeńską w 1. rocznicę śmierci

15 czerwca – środa — wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy
 7.00 – za †† rodziców Różę i Piotra, †† teściów Katarzynę i Hieronima, 

† wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Helmuta, 
†† z pokrewieństwa z obu stron

16 czerwca – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 25 lat kapłaństwa i wszel-

kie otrzymane łaski, a zwłaszcza kapłańską posługę w parafii św. Ojca 
Pio oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i światło 
Ducha Świętego

17 czerwca – piątek — wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
 18.00 – za † Annę Zagrol, †† dziadków z obu stron oraz † Genowefę Nowara

18 czerwca – sobota
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie opiekę Aniołów Stróżów  
i dary Ducha Świętego dla rocznej Nicoli, dla Kasi i Daniela oraz 
o opiekę Bożą dla ich rodziców

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne. Suma odpustowa 
połączona z dziękczynieniem ks. Proboszcza Ryszarda za 25 lat kapłaństwa roz-
pocznie się o godz. 11.00.

 ▪ W poniedziałek nasz Parafianin, ks. Rudolf Myśliwiec, będzie przeżywał swoją 
rocznicę święceń kapłańskich i zjazd kursowy kapłanów swojego rocznika. Uro-
czysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai zosta-
nie odprawiona w kościele św. Antoniego o godz. 10.30. 

 ▪ Również w poniedziałek zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo fatimskie.
 ▪ Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 zaprasza we wtorek (14 czerwca) 

o godz. 16.00 na ZDZIESZOWICKIE WSPOMNIENIA W DWÓJCE w ramach cyklu spo-
tkań związanych z wystawą „Zdzieszowice dawniej i dziś”. Podczas spotkania bę-
dzie możliwość zwiedzenia wystawy fotograficznej pana Tadeusza Kaczkowskiego 
i zdjęć absolwentów naszej szkoły oraz okazja do wspomnień na temat Zdzieszo-
wic i Starego Osiedla, a uczniowie odczytają zapiski z kroniki koła historycznego.

 ▪ We wtorek nie będzie czynna kancelaria parafialna.
 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Akacjowa – Zie-

lona zapraszają na piknik rodzinny, który odbędzie się na terenie rekreacyjnym 
„Mirabelka” na osiedlu ulic Akacjowej i Zielonej. Początek o godz. 16.00. Przewi-
dziano wiele atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.

 ▪ W sobotę i niedzielę (18 i 19 czerwca) na Górze Świętej Anny odbędzie się piel-
grzymka przyjaciół misji i Ziemi Świętej.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Zubłowska z Kędzierzyna-Koźla i Łukasz 
Cepko ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę 
ofiary przeznaczone będą również na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościo-
łem będzie można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać!”.

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

19 czerwca – XII Niedziela Zwykła
 8.00 – za † ojca Antoniego Komander, † matkę Józefę, †† dwie siostry, 

† babcię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † Piotra Honczia w 3. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Joannę 

Pyka oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Jana Brączek [ofiarowana z okazji dnia ojca]


