
R. III: 2016, nr 26 (142) 26 czerwca 2016 r.

Bracia i Siostry! Dnia 2 czerwca br. zare-
jestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Działania Komitetu po-
parły różne podmioty życia społecznego, 
m.in. związki zawodowe – z „Solidarno-
ścią” na czele – oraz niektóre organiza-
cje branżowe pracodawców i pracobior-
ców. Postulowana w projekcie regulacja 
prawna bierze w obronę około 1,3 mln 
osób, szczególnie kobiet, pracujących za-
wodowo w niedziele oraz dni świąteczne. 
Pośrednio podkreśla wartość niedzieli 
jako dnia wolnego od pracy.
Drodzy Diecezjanie! Mając na uwadze po-
wyższe przesłanki i zachowując w pamięci 
próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli 
oraz jej wartości kulturowej – jako paste-
rze naszych diecezji – zwracamy się do 
Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy 
ustawodawczej poprzez podjęcie akcji 
zbierania podpisów. Więcej informacji na 
ten temat oraz wzór deklaracji popierają-
cej wspomniany projekt znajdziemy w dzi-
siejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. 
Liczymy na wsparcie akcji przez duszpaste-
rzy oraz wiernych świeckich tworzących 
Parafialne Rady Duszpasterskie i zaanga-
żowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, 
stowarzyszenia, a także w Parafialne Ze-
społy Caritas.
Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie 
mocne poparcie społeczne, to – w myśl za-
wołania utrwalonego podczas stanowych 
pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do 
sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Mi-
łości Społecznej w Piekarach Śląskich – 

może doprowadzić do odzyskania niedzieli 
„Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, 
że stoimy przed nową szansą przeżywa-
nia niedzieli w całej wspólnocie naszego 
społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił 
i odpoczynku, odrodzenia zagubionych 
więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto 
niedziela może znów stać się gwarantem 
emocjonalnego wyciszenia, a także budo-
wania wspólnoty religijnej i narodowej.
Bracia i Siostry! Mamy nadzieję, że po 
skutecznie przeprowadzonej akcji zbiera-
nia podpisów i przekazania ich do Sejmu, 
Parlament Rzeczypospolitej przyjmie 
ustawę, która przywróci polskiemu spo-
łeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od 
pracy. Skutecznym i społecznie zaakcepto-
wanym funkcjonowaniem tej zasady cie-
szy się od lat wiele krajów europejskich, 
a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Nor-
wegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka 
Brytania. Co więcej, w Niemczech nie-
dziela jest chroniona zapisem w konsty-
tucji tego państwa jako wartość i spo-
iwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, 
że także my powinniśmy przyjąć odno-
śnie do niedzieli rozwiązania podobne jak 
w wielu nowoczesnych krajach Europy!
Wszystkim, zarówno zaangażowanym, jak 
i popierającym to przedsięwzięcie wła-
snym podpisem, a tym samym angażują-
cym się w obronę świętowania niedzieli 
– dnia dla Boga i dla rodziny, z serca bło-
gosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego! Szczęść Boże!

Gliwice – Opole – Sosnowiec – Katowice  
dnia 14 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ 
ORAZ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY  

USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE

El Greco, Św. Piotr i św. Paweł , 1608 r.

Za kilka dni przeżywać będziemy obchodzoną 
w Kościele od połowy III w. uroczystość świę-
tych Piotra i Pawła – apostołów, którzy wy-
warli największy wpływ na rozwój Kościoła. 
Na ich temat napisano już tysiące dzieł, ale 
wiele prawd niezwykle celnie przekazała 
nam też sztuka. Przykładem jest poniższy ob-
raz autorstwa El Greco, który namalował ich 
w ten sposób, by pokazać, że wzajemnie się 
uzupełniają. Kluczową rolę pełnią w obrazie 
ręce obu Apostołów. Św. Paweł opiera lewą 

rękę na otwartej księdze, jakby mó-
wiąc: „ja otrzymałem od Pana to, co 
wam przekazałem…". Święty Piotr pa-
trzy na tę księgę, a prawą rękę kieruje 
w stronę Pawła, sugerując, że myśl 
i teologia Pawła powinny nas inspiro-
wać. W lewej ręce Piotr trzyma klucz, 
symbolizujący daną mu przez Chry-
stusa władzę nad Kościołem, co uwy-
datnia wskazująca właśnie w stronę 
tego klucza prawa ręka Pawła. Papież 
Benedykt XVI w jednej ze swoich ho-
milii zwrócił uwagę na ciekawy aspekt 
prawdy o ich braterskiej więzi i wza-
jemnym uzupełnianiu się. Mówił, że dla 
Rzymu te dwa filary Kościoła stano-
wią swego rodzaju przeciwstawienie 
mitycznych bliźniaków: Romulusa i Re-
musa, którym przypisywano założe-
nie Rzymu. Papież wspomniał również 
o innej przeciwstawnej analogii w kwe-
stii braterstwa, a mianowicie podczas 
gdy pierwsza biblijna para braci uka-
zuje nam skutek grzechu, z powodu 
którego Kain zabija Abla, to Piotr i Pa-
weł, choć po ludzku bardzo różnią się 
od siebie i pomimo że w ich relacji nie 
brakowało konfliktów, ukazali konkret-
nie nowy sposób bycia braćmi, przeży-
wany – dzięki działającej w nich łasce 
Chrystusowej – zgodnie z Ewangelią.
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26 czerwca – XIII Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† Sabinę i Józefa, †† rodziców Stefanię i Stanisława Sokołowskich 

oraz †† braci Tadeusza, Wiesława, Jana, Andrzeja i † siostrę Alinę
 10.30 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich oraz Rozalię i Pawła 

Adamczyk, †† z rodziny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – modlitwa za roczne dziecko: Hanna Paulina Kołodziej
 16.00 – chrzest: Emilia Maja Friedrich
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Jana Woźnica i †† z rodziny oraz do Opatrzności Bożej z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinie

27 czerwca – poniedziałek 
 19.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz, †† dziadków z obu stron 

oraz †† z pokrewieństwa

28 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
 19.00 – za †† rodziców Ludwigę i Feliksa, † brata Stanisława i † bratową Wa-

lerię, † Jana Marcinkiewicza oraz †† z pokrewieństwa

29 czerwca – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 7.00 – za † ojca Pawła Polok, † żonę Łucję, †† dziadków z obu stron, †† z ro-

dziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 19.00 – za † Małgorzatę Jabłońską i †† z pokrewieństwa

30 czerwca – czwartek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki i Piotra z oka-
zji 1. rocznicy ślubu oraz opiekę Anioła Stróża dla Julii

1 lipca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra Otrząsek z oka-
zji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

2 lipca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 27 czerwca do 30 sierpnia) Msze św. wie-
czorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ W środę obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 
będą celebrowane o godz. 7.00 i 19.00. 

 ▪ W sobotę 2 lipca od godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W dniach od 30 czerwca do 8 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Podczas 
mojej nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. prałat Antoni Komor.

 ▪ W niedzielę 3 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy ślubowana pie-
sza pielgrzymka wiernych z obu zdzieszowickich parafii do Ujazdu-Studzionki. Po-
wrót i powitanie pielgrzymów o godz. 18.00.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna Piel-
grzymka Dzieci, której punktem centralnym będzie Msza św. pod przewodnic-
twem Biskupa Opolskiego w Grocie Lurdzkiej w niedzielę o godz. 10.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Zubkowska z Kędzierzyna-Koźla i Łukasz 
Cepko ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Stanisław Pietrzak ze Zdzieszowic i Rita 
Olbrych z Dziergowic — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w środę – na po-
trzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „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

 19.00 – za †† Elfrydę i Gintera Zelosko, †† rodziców Annę i Henryka, †† braci 
Jana i Edwarda oraz †† z pokrewieństwa

3 lipca – XIV Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa z okazji urodzin 
oraz o 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 Beaty z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† Julię i Bolesława Lasota i †† z pokrewieństwa z obu stron


