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Umiłowani w Chrystusie Panu! Za tydzień w naszej Oj-
czyźnie rozpocznie się szósty Tydzień Wychowania, któ-
remu w tym roku towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczaj-
nego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. 
Zastanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśladować 
w wychowaniu miłosierną miłość Boga. […]
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przekonuje nas, że o dar 
prawdziwej miłości wychowawczej, która z jednej strony 
byłaby wrażliwa i czuła, a z drugiej – wymagająca, trzeba 
prosić Ducha Świętego. To właśnie zamierzamy czynić 
przeżywając Tydzień Wychowania.
1. Miłość wychowawcy w uczynkach miłosierdzia 

obejmujących całego człowieka
Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek za-
chęcał: „Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia wzglę-
dem ciała i nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia 
względem ducha…”. Nie ulega wątpliwości, że w wycho-
waniu jest miejsce na realizację wszystkich wymienio-
nych wyżej uczynków miłosierdzia – zarówno tych, co 
do ciała, jak i tych, które nazywamy „uczynkami wzglę-
dem ducha”.
2. Miłość wychowawcza potrzebuje wsparcia
Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w liście pa-
sterskim o wychowaniu przytacza obraz ze starożytnej 
Grecji. Pisze o mędrcach ateńskich, którzy zebrali się, by 

radzić, jak ratować chylącą się 
ku upadkowi Ojczyznę. Jeden 
z nich w milczeniu rzucił na zie-
mię zepsute jabłko. Owoc roz-
padł się na kawałki, ale oczom 
zebranych ukazały się zdrowe 
ziarna. Wszyscy zrozumieli 
wymowę tego przykładu: na-
dzieję społeczeństwa stano-
wią dzieci i młodzież – „…wy-
chowajmy ją zdrową fizycznie 
i moralnie, a Grecja wyzdro-
wieje” (List z 1905 r.). O wy-
chowaniu warto rozmawiać 
zawsze, jednak aktualność 
problematyki wychowaw-
czej jako przedmiotu refleksji 
osobistej i społecznej w obec-
nym czasie wydaje się szcze-
gólnie ważna. Rozwój cywiliza-
cyjny jest tak szybki i pociąga 
za sobą tyle nowych proble-
mów, że bez pomocy pedago-
gów, psychologów czy lekarzy 

wychowawcy są często bezradni. Przykła-
dem może tu być chociażby zjawisko uza-
leżniania się nawet bardzo małych dzieci 
od tabletów czy smartfonów, powodujące 
między innymi ich zamykanie się na budo-
wanie prawdziwych relacji z bliskimi. Zna-
mienny jest widok dziecka, które przyzwy-
czajone do dotykowych ekranów usiłuje 
rączką przesuwać ilustracje w oglądanej 
książce. Program uczynków miłosierdzia, 
które wzywają do tego, by „nieumiejętnych 
pouczać” czy „wątpiącym dobrze radzić”, 
zachęca do korzystania w praktyce wycho-
wawczej ze wsparcia kompetentnych osób 
i wzajemnej współpracy. Również Kościół, 
którego dorobek w dziedzinie wychowa-
nia zaowocował powstaniem wielu kierun-
ków i systemów pedagogicznych, pragnie 
służyć rodzicom i nauczycielom. Czyni to 
poprzez refleksję naukową z zakresu pe-
dagogiki i dydaktyki kontynuowaną na ka-
tolickich uczelniach, przez prowadzenie 
przedszkoli i szkół katolickich, a także przez 
posługę duszpasterzy i katechetów w para-
fiach oraz w każdym polskim przedszkolu 
i szkole. Mądrość wychowawców podpo-
wie im, by nie marnowali okazji do korzy-
stania z tej pomocy.
3. Miłość wychowawcza prowadzi  

do świadectwa
Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli za-
daje sobie pytanie, co robić, by podejmo-
wane przez nich wysiłki wychowawcze 
były owocne. Wypełniając program wy-
znaczony przez Chrystusowe przykazanie 
miłości, przełożone na konkretny język 
uczynków miłosierdzia, trzeba pamiętać, 
że „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocie-
szać” należy nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim czynem, a zwłaszcza przykła-
dem własnego życia. Najskuteczniejsze jest 

wychowanie poprzez osobiste świadectwo 
wychowawcy. Dziecko potrafi bowiem czy-
tać „pomiędzy wierszami” wypowiadanych 
przez rodziców słów. Nie sposób oddać ko-
loru lub smaku za pomocą samych, nawet 
bardzo obrazowych, słownych opisów, ale 
trzeba się w końcu odwołać do konkret-
nego przedmiotu w tym właśnie kolorze 
czy potrawy, która tak właśnie smakuje. 
Nie można też wychowywać dziecka bez 
umożliwienia mu doświadczenia, jak wy-
gląda życie oparte na wartościach, które 
są mu przekazywane. Dotyczy to zwłasz-
cza wychowania w wierze. Słysząc pytanie 
uczniów: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”, 
Jezus niczego nie tłumaczy, ale kieruje do 
nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie”. 
W ten sposób chce im powiedzieć, że je-
śli pragną cokolwiek zrozumieć z Jego na-
uczania, muszą przebywać z Nim i doświad-
czyć, na czym polega życie u Jego boku. 
Tak ważne jest, by dom rodzinny był praw-
dziwym domem, w którym darowane są 
urazy, przebaczane krzywdy, by każdy z do-
mowników mógł odnaleźć w nim pociechę 
i otrzymać pomoc. […] W takim kontekście 
spoglądamy na trudną pracę katechetów. 
Papież Franciszek wzywa ich wszystkich, 
by wyruszyli na peryferie współczesnego 
świata: „…jedną z peryferii, która sprawia 
mi zawsze wielki ból, (…) są dzieci, które 
nie potrafią zrobić znaku krzyża”. Podej-
mijmy ten apel, który wydaje się coraz bar-
dziej aktualny także w naszej polskiej rze-
czywistości. […]
Dziękujmy dziś Bogu, najlepszemu Wycho-
wawcy, za tych, którzy są przedłużeniem 
Jego miłosiernej miłości, realizując dzieło 
wychowania – jedno z najtrudniejszych, 
ale zarazem najpiękniejszych zadań czło-
wieka. […]
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

4 września – XXIII Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfreda Szenkel z oka-
zji 80. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Josz i Szenkel

 10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, †† siostry Krystynę i Sonię, 
† szwagra Stanisława i † męża Jana

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Eryka Piecha, †† ich rodziców i rodzeństwo, 

†† z pokrewieństwa Piecha i Smiatek

5 września – poniedziałek 
 18.00 – za † babcię Annę Mandalka i jej † męża Wilhelma

6 września – wtorek 
 18.00 – za †† Karola i Marię Wojciechowskich, †† synów Jana i Joachima 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 września – środa 
 7.00 – za †† dziadków Stefanię i Tadeusza, † ciocię Kamilę i †† teściów Te-

resę i Alfreda

8 września – czwartek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz oraz † matkę Zofię Szewczyk

9 września – piątek 
 18.00 – za †† Hildegardę i Jóefa Klink, †† ich zięciów Franciszka i Gintera, 

†† rodziców oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa

10 września – sobota
 18.00 – za †† rodziców Adelajdę i Helmuta Hruzik, †† z rodzin Niestrój i Hruzik

11 września – XXIV Niedziela Zwykła
 8.00 – za † męża Henryka Gola, † matkę Józefę Nawój oraz †† z pokrewień-

stwa Gola i Nawój
 10.30 – za † męża Eugeniusza Szajkowskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – modlitwa za roczne dziecko: Emmę Gołdyn
  – chrzest: Kacper Wierzba
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Małgorzatę Cieślak w 2. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj gościmy w naszej parafii o. Piotra Lepicha ze Zgromadzenia Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej. Dziękując mu za głoszone słowo Boże, zachęcam dro-
gich Parafian do nabywania Kalendarzy misyjnych na 2017 rok, z których dochód 
będzie przeznaczony na misje.

 ▪ Również dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Anto-
niego odbędzie się spotkanie formacyjno-modlitewne Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich.

 ▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Zło-
tych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej mi-
łości podczas Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliż-
szymi zaproszeni są do Opola w niedzielę 4 września na godz. 14.00 do kościoła 
seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżon-
kowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym miejscu tydzień później, 
w niedzielę 11 września o 14.00.

 ▪ W środę o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi. Nową opiekunką ma-
rianek została s.M. Nikola z klasztoru Sióstr Służebniczek ze Zdzieszowic.

 ▪ W czwartek (8 września) przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
zwane też popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. będzie błogo-
sławione ziarno siewne i nasiona. 
W tym dniu zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się spotkanie ministrantów. 

 ▪ Również w najbliższy czwartek o godz. 19.00 odbędzie się na plebanii posiedze-
nie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

 ▪ Od czwartku do niedzieli na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kal-
waryjski Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi

 ▪ W sobotę odbędzie się zapowiadana parafialna pielgrzymka na Jasną Górę i do 
sanktuarium w Gidlach. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy kościele.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszego kościoła, ponadto przed kościołem będzie można złożyć ofiarę 
na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Jerzego Woźniaka, lat 66, z ul. Górnej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

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


