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Siódmy uczynek miłosierdzia względem 
ducha, czyli modlitwa za innych, zarówno 
żywych, jak i umarłych, jest nie tylko 
wypełnianiem przykazania miłości bliź-
niego, ale jednocześnie wyznaniem, że 
los wszystkich jest w ręku Boga. W ten 
sposób wyznajemy wiarę w Opatrzność 
Bożą, która obejmuje doczesność i wiecz-
ność. Doskonałym przykładem 
takiej wiary i takiego rozumie-
nia modlitwy jest św. Monika 
(332–387), której liturgiczny 
obchód będziemy przeżywać 
za kilka dni. Nie miała łatwego 
życia. Wydano ją młodo za po-
ganina, który okazał się nie-
wiernym mężem i człowiekiem 
skorym do gniewu. Miała też 
wrogo nastawioną teściową. 
Monika potrafiła cierpliwością 
i mądrością zjednać przychyl-
ność teściowej i doprowadzić 
do nawrócenia męża, który tuż 
przed śmiercią przyjął chrzest. 
Jako 39-letnia wdowa resztę 
życia poświęciła trosce o dzieci. 
Miała ich troje, ale najwięcej 
niepokoju i zmartwień przyspo-
rzył jej Augustyn. Jego związek 

z jedną z ów-
czesnych sekt 

religijnych, nieślubne dziecko, konkubi-
nat – to te najbardziej znane powody cier-
pienia matki. Św. Monika przez długie lata 
cierpliwie i wytrwale modliła się za swego 
zbłąkanego syna, błagając o jego nawró-
cenie. Doczekała się spełnienia swych mo-
dlitw z hojnością, którą może okazać tylko 
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tylko przyjął chrzest, ale wybierając drogę 
służby w kapłaństwie i przyjmując zada-
nia pasterza Hippony doszedł do świę-
tości. W swoich „Wyznaniach” Augustyn 
snuje wiele ważnych refleksji, ale chyba 
najbardziej wzruszające są słowa o miło-
ści matki: „Nie potrafię wyrazić słowami, 
jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej 
cierpiała, rodząc mnie do życia ducho-
wego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na 
świat. Czyżbyś Ty, Boże, hojny w miłosier-
dziu, mógł wzgardzić sercem skruszonym 
i upokorzonym wdowy cnotliwej i rozważ-
nej? Czy mogłeś wzgardzić jej łzami, czy 
mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, w któ-
rych błagała Cię nie o srebro i złoto, nie 
o jakiekolwiek dobra zmienne i prze-
mijające, lecz o zbawienie duszy swego 
syna? Z Twojej przecież łaski była taka, 
jaka była. Nie mogłeś jej Panie odmó-
wić pomocy”. Przekonanie o niezwykłej 
mocy modlitwy, które św. Monika odno-
siła także względem zmarłych, ujawnia 
się w wymownej prośbie zapisanej rów-
nież przez Augustyna w autobiograficz-
nym dziele: „… spoglądając na nas zasmu-
conych, powiedziała: «Tutaj pochowacie 
swoją matkę». W milczeniu powstrzymy-
wałem łzy. Mój brat powiedział parę słów 
wyrażając pragnienie, aby nie umarła na 
obczyźnie, ale wśród swoich. Usłyszawszy 
to, zaniepokoiła się, i karcąc wzrokiem za 
takie myśli powiedziała patrząc na mnie: 
«Posłuchaj, co mówi». A potem do nas 
obydwóch: «Ciało złóżcie gdziekolwiek; 
z tym się nie kłopoczcie; o jedno tylko 
proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie, 
pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim»”.
Refleksja o życiu św. Moniki i jej syna, św. 
Augustyna, skłania do ponownego odkry-
cia nie tylko sensu modlitwy jako uczynku 

miłosierdzia, ale też dostrzeżenia celowo-
ści błagania Boga w sprawach swoich bli-
skich, rodzinnych. Głębia biblijnego prze-
słania w tym wymiarze jest zadziwiająca. 
Na przykład ilustracją tego, że Bóg nie po-
zostawia bez odpowiedzi próśb o dobrą 
żonę i dobrego męża jest epizod z Księgi 
Rodzaju o znalezieniu żony dla Izaaka, syna 
Abrahama. Sługa posłany do kraju pocho-
dzenia patriarchy, udał się do źródła i pro-
sił: „Panie, Boże pana mego, Abrahama, 
spraw proszę: by dzisiaj nastąpiło spotka-
nie; bądź łaskaw dla mego pana, Abra-
hama”. Gdy wkrótce do źródła przybyła 
Rebeka, by napoić trzody, sługa wiedział, 
że jego modlitwa została wysłuchana. 
Niezwykłym przykładem modlitwy wsta-
wienniczej i przebłagalnej za „swoich” jest 
postawa Mojżesza. Gdy wracając po otrzy-
maniu Dekalogu zobaczył, że lud dopuścił 
się niewierności, wtedy rozgniewany po-
tłukł tablice, złotego cielca starł na proch 
i rozsypał w wodzie, którą kazał pić Izra-
elitom, lecz nazajutrz powiedział: „Popeł-
niliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do 
Pana, może otrzymam przebaczenie wa-
szego grzechu”. O gorliwej i wzajemnej 
modlitwie za i wśród swoich bliskich pi-
sał wiele św. Paweł. W Liście do Efezjan 
nauczając o najważniejszych zasadach ży-
cia domowego apelował: „Napełniajcie się 
Duchem, przemawiając do siebie wzajem-
nie psalmami i hymnami, i pieśniami peł-
nymi ducha, wysławiając Boga w waszych 
sercach”. Z kolei w Liście do Kolosan skiero-
wał jeszcze wyraźniejszą zachętę: „Trwaj-
cie gorliwie na modlitwie, czuwając pod-
czas niej wśród dziękczynienia. Módlcie 
się jednocześnie i za nas, aby Bóg otwo-
rzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypo-
wiedzenia tajemnicy – Chrystusa …”. Ary Scheffer, Św. Augustyn z matką, św. Moniką , 1846 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

21 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich córki i syna oraz 

†† dziadków z obu stron
 10.30 – za † męża Tadeusza Pieronka, †† z rodzin Pieronek i Pospieszczyk
 15.00 – chrzest: Radosław Szabat
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Norberta Kowolika [od sąsiadów i przyjaciół]

22 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
 19.00 – za † Jana Marek, †† jego rodziców i rodzeństwo, †† rodziców Go-

lombek, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa

23 sierpnia – wtorek 
 12.30 – ślub rzymski: Ewa Widera i Mateusz Raczek
 19.00 – za † męża Henryka Kuder, †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 sierpnia – środa — święto św. Bartłomieja, apostoła
 7.00 – za † męża Wilhelma z okazji 6. rocznicy urodzin

25 sierpnia – czwartek 
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, a zwłasz-

cza kapłańską posługę w parafii św. Ojca Pio i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz w intencji 
wszystkich Parafian

26 sierpnia – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Brygidy z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz o opie kę Bożą dla całej rodziny

27 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Moniki
 12.00 – ślub rzymski: Dorota Michna i Dawid Pyka
 14.00 – ślub rzymski: Paulina Chruścicka i Hubert Sparzak
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Adriana z oka-
zji 20. rocznicy ślubu oraz o opie kę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (22 sierpnia) o godz. 18.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ Od czwartku do niedzieli (25–28 sierpnia) na Górze Świętej Anny odbędzie się je-
den z Wielkich Odpustów Kalwaryjskich ku czci Aniołów Stróżów. Szczegółowy 
plan obchodów przedstawiony jest na plakacie.

 ▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają 
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę swoich prac i słodki poczęstunek.

 ▪ Parafia nasza organizuje w sobotę 10 września br. pielgrzymkę na Jasną Górę oraz 
do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą 
Uzdrowicielki chorych. Wśród wiernych krążą opinie, że Matka Najświętsza z Ja-
snej Góry jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a z Gidel – lekarką ciał. Zacho-
wało się bardzo wiele świadectw, mówiących o dokonanych dzięki Jej wstawien-
nictwu cudownych uzdrowieniach. W ramach pielgrzymki planowana jest również 
wizyta w sanktuarium w Świętej Annie.  Wyjazd o godz. 7.00, powrót ok. godz. 
19.00. Cena – 20 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę – również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Elżbietę Handrich, lat 81, ostatnio mieszkała w DPS w Leśnicy oraz śp. Karola 
Grzesistę, lat 87, z ul. Nowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

28 sierpnia – XXII Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† Elfrydę i Józefa Bienia oraz †† z rodzin Wrożyna i Bienia
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

  – modlitwa za roczne dzieci: Aleksander Antoni Kuder, Antoni Paweł 
Mandala

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † żonę Marię Stasz w 15. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i braci: Ste-

fana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, †† czterech 
braci, bratową i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz

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


