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Przykład Świętych nas pobudza,  
a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, 
abyśmy osiągnęli pe łnię zbawienia…

Powyższe słowa pochodzące z Prefacji odma-
wianej podczas Mszy o świętych dobrze mo-
tywują powód częstego wspominania – i to 
nie tylko w liturgii – osób, które doskonale 
odpowiedziały na Bożą miłość. Jedną z nich 
była Maria Teresa Ledóchowska, której wspo-
mnienie w kalendarzu kościelnym przypada za 
kilka dni (6 lipca). Warto dziś pomyśleć nieco 
o tej niezwykłej hrabiance, nazywanej często 
Matką Afrykanów, choć nigdy nie była na Czar-
nym Lądzie. Urodziła się 29 kwietnia 1863 r. 
w Loosdorf w Austrii, dokąd jej rodzina wy-
emigrowała po powstaniu listopadowym. Od 
najmłodszych lat wykazywała wybitne uzdol-
nienia literackie, muzyczne i aktorskie. Mając 
5 lat napisała mały utwór dla domowników, 
a jako 9-letnia dziewczynka układała wiersze. 
Z domu rodzinnego wyniosła głęboką religij-
ność, jak też niezwykłą wrażliwość na niedolę 
bliźnich. O jej talentach i poziomie życia ducho-
wego już od najmłodszych lat może świadczyć-
kilka przykładów: gdy dowiedziała się o uwię-
zieniu w Ostrowie Wielkopolskim jej stryja, 
arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego, 
aby go wesprzeć, posłała do więzienia napi-
sany przez siebie wiersz ku jego czci (miała 
wtedy zaledwie 10 lat). W dwa lata potem wi-

tała go radośnie w Wiedniu, gdy jako 
kardynał zatrzymał się tam w drodze 
do Rzymu i jemu później zadedykowała 
pierwszą swoją książkę (Mein Polen –
sprawozdanie z podróży, jaką odbyła 
po Polsce ze swoim ojcem w 1879 r.). 
W 1883 r. Ledóchowscy przenieśli się 
z Austrii na stałe do Polski, do Lipnicy 
Murowanej koło Bochni, gdzie ojciec 
wykupił mocno zaniedbany majątek. 
W zimie 1885 r. Maria Teresa ciężko 

zachorowała. W tym czasie zachorował 
także i zmarł jej ojciec. Osłabiona chorobą 
Maria Teresa nie była zdolna do prowa-
dzenia majątku, stąd w wyniku starań ro-
dziny, cesarz Franciszek Józef I mianował 
ją damą dworu wielkich książąt toskań-
skich, którzy po wygnaniu z Włoch rezy-
dowali w zamku cesarskim w Salzburgu. 
W 1886 r. po raz pierwszy zetknęła się z za-
konnicami, które przybyły na dwór arcy-
księżnej po datki na misje. Wtedy po raz 
pierwszy spotkała się z ideą misyjną Ko-
ścioła i – jak się okazało – w pracy dla misji 
afrykańskiej znalazła cel swojego życia. Jej 
pierwszym krokiem był dramat Zaida Mu-
rzynka. Ogromne cierpienia niewolników 
Czarnego Lądu spędzały jej sen z powiek. 
Wycofała się z dworskiego życia, zamiesz-
kała w pokoiku przy domu starców u sióstr 
szarytek i oddała się wyłącznie sprawie 
Afryki. Na własną rękę zaczęła wydawać 
Echo z Afryki (1890). Nawiązała kontakt ko-
respondencyjny z misjonarzami. Widząc, 
że dzieło się rozrasta, opracowała statut 
Sodalicji św. Piotra Klawera. W swoje 31. 

urodziny przedstawiła go do zatwierdze-
nia Leonowi XIII, który dzieło pochwalił. Od 
roku 1892 Echo z Afryki wychodziło także 
w języku polskim. Administrację Maria Te-
resa umieściła przy klasztorze sióstr ur-
szulanek, gdzie zakonnicą była wtedy jej 
młodsza siostra, Urszula (przyszła założy-
cielka urszulanek szarych Serca Jezusa Ko-
nającego, kanonizowana w 2003 r. przez 
św. Jana Pawła II). W 1894 r. Maria Teresa 
miała już własną drukarnię. Echo z Afryki, 
a od 1911 r. także Murzynek, zaczęły wy-
chodzić w 12 językach. Drukowano nadto 
broszury misyjne, kalendarze, odezwy, 
a potem katechizmy i książeczki religijne 
w językach Afryki. W 1896 r. Maria Teresa 
złożyła śluby zakonne, a rok później bi-
skup Salzburga zatwierdził ułożoną przez 
nią konstytucję dla nowego zgromadze-
nia zakonnego. Po śmierci Marii Teresy 
(22 lipca 1922 r.) dzieło trwało nadal. Wy-
dano ponad 40 milionów książek w 189 
afrykańskich narzeczach, wysłano mnó-
stwo paczek z pomocą, wykupiono z nie-
woli ogromną liczbę murzyńskich dzieci. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach organizuje 17 lipca 2016 r. piel-
grzymkę do Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu. W programie m.in. zwiedzanie 
parku miniatur obiektów sakralnych w Olszowej, Msza św. w kościele francisz-
kańskim pw. św Antoniego z Padwy w Dabrowie Górniczej; spotkanie z ks. Miko-
łajem w cerkwi prawosławnej wraz z prelekcją, a także zwiedzanie pałacu i parku 
w Pławniowicach.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Stanisław Pietrzak ze Zdzieszowic i Rita Olbrych z Dzier-
gowic — zapowiedź III; Elżbieta Koziołek ze Zdzieszowic i Dobromir Zając ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i in-
stytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

Przykład Świętych nas pobudza – ciąg dalszy  ________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

4 lipca – poniedziałek 
 19.00 – za †† rodziców Marię i Jerzego Janoszek, †† teściów Janinę i Ry-

szarda Kowalczyk i † brata Bernarda

5 lipca – wtorek
 19.00 – za † córkę Krystynę Anioł w 3. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka 

oraz †† z pokrewieństwa

6 lipca – środa — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Gaida z okazji 
90. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

7 lipca – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Krawczyk z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

8 lipca – piątek — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
 19.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz oraz †† z pokrewieństwa

9 lipca – sobota
 19.00 – za † mamę i babcię Otylię Prysak, †† chrzestnych Jadwigę i Huberta 

oraz Elżbietę i Władysława, †† z rodzin Pituch i Prysak

10 lipca – XV Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela jest dniem ślubowanej pielgrzymka wiernych ze Zdzieszowic 
do Ujazdu-Studzionki. Powrót i powitanie pielgrzymów w kościele pw. św. Anto-
niego o godz. 18.00.

 ▪ W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 ▪ Najbliższy czwartek to pierwszy czwartek miesiąca – serdecznie zapraszam o godz. 
18.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka 
niewidomych.

 ▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi, Biurem ŚDM 
w Opolu i duszpasterzami młodzieży serdecznie zaprasza młodzież i wiernych 
całej diecezji wraz z duszpasterzami na Diecezjalny Dzień Wspólnoty podczas Dni 
w Diecezji ŚDM 2016. Odbędzie się on podczas pobytu młodzieży z całego świata 
w naszej diecezji w sobotę 23 lipca br. na Górze Świętej Anny i w Opolu. Rozpocz-
nie go przygotowanie do liturgii na Górze Świętej Anny o godz. 9.00, po którym 
o godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia. Popołudniu z Góry 
Świętej Anny uczestnicy przejadą do Opola, gdzie od godz. 16.00 będziemy kon-
tynuować wspólne uwielbienie i świętowanie. Ksiądz Biskup oczekuje, iż przed-
stawiciele każdej parafii naszej diecezji, bez względu na to, czy przyjmują mło-
dzież zza granicy czy nie, wezmą udział w tym historycznym wydarzeniu, dając 
w ten sposób świadectwo swojej wiary i gotowości do budowania się wiarą mło-
dych z całego świata.

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

Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Nicole Kowollik
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Adama 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Antoni Klimaszewski
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
s. M. Natalii Anny z okazji urodzin


