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Tytułowe modlitewne zawołanie kierowane 
do naszego Patrona, będące częścią Litanii do 
św. Ojca Pio, dobrze odzwierciedla główną ce-
chę jego duchowości. Warto tegoroczny odpust 
parafialny związać z tą refleksją dla umocnie-
nia i owocniejszego uczestnictwa we Mszach św. 
Zachętą może być doświadczenie jednego z ka-
płanów, który osobiście spotkał Ojca Pio, i tak 
je opisał: „Wiele lat temu byłem u Ojca Pio ra-
zem z chorym, który prosił o uzdrowienie. Byłem 
szczęśliwy z dobrej okazji, która mi się nadarzyła 
– mogłem bowiem poznać w końcu «tajemnicę» 
tego brata... Od razu powiem, że nic nie mogłem 
stwierdzić. Chory, którego przyprowadziłem, nie 
został uzdrowiony, nie czułem żadnego zapachu 
ani nie widziałem nadzwyczajnych zjawisk. Co 
więcej, kiedy się spowiadałem, Ojciec Pio nie ob-

jawił mi żadnej tajemnicy mojej du-
szy. Dla mnie był dobrym spowied-
nikiem, powiedziałbym – jak wielu 
innych. I pozostałem z moimi wąt-
pliwościami i codziennymi proble-
mami. Mogłem tylko być świadkiem 
jednej rzeczy. Otóż przez wiele dni 
uczestniczyłem we Mszy sprawowa-
nej przez Ojca Pio i to było dla mnie 
wszystkim. Stałem zawsze blisko oł-
tarza, śledząc każdy jego gest. Od-
prawiałem już tysiące Mszy, jednak 
w tych chwilach czułem się biednym 
księdzem – jak podczas spowiedzi, 
ponieważ Ojciec Pio naprawdę roz-
mawiał z Bogiem w każdym mo-
mencie Eucharystii. Pan był obecny 
w jego Mszy, jednak nie tylko eu-
charystycznie, tak jak podczas mo-
jej. W ten sposób w San Giovanni 
Rotondo spotkałem kapłana, który 
kochał Boga w cierpieniu i modlitwie 
aż do końca: prawdziwy święty. Nie 
wiem, czy Ojciec Pio czynił cuda, ale 
wiem, że taki człowiek mógłby zro-
bić ich setki. Dzięki temu wydaje mi 
się łatwe rozwiązanie «tajemnicy» 
tego brata: chrześcijanin nie powi-
nien szukać cudów, aby wierzyć, ale 
wiary, bo wtedy całe życie stanie 
się cudem – tak czynił Ojciec Pio”.

Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywa-
jący mękę Chrystusa w czasie sprawowania 
Najświętszej Eucharystii, módl się za nami!

przez Boga choć minimalnym talentem muzycznym, do włączenia się w piękną 
służbę na chwałę Boga i dobro wspólnoty parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w środę 
(28 września) po Mszy św. wieczornej w sali św. Mikołaja przy kościele św. An-
toniego. Rozważania na temat Kultu Najświętszego Serca Jezusowego prowadzić 
będzie p. Urszula Szramka.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas drugich gimnazjalnych. 

 ▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży diecezji opolskiej zaprasza w dniach od 30 
września do 2 października młodzież naszej diecezji na Epilog Światowych Dni Mło-
dzieży, który odbędzie się w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. W progra-
mie spotkania m.in. ciekawe warsztaty, konferencje, wieczór uwielbienia. Więcej 
informacji oraz formularz zapisów znajdują się na stronie www.botafe.pl.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W sobotę 1 października br. odbędzie się 24. Pielgrzymka wolontariuszy i pracow-

ników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, której punk-
tem centralnym będzie Msza św. o godz. 10.30 w bazylice sanktuarium pod prze-
wodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały. W programie pielgrzymki przewidziano 
tradycyjnie także konferencję i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w lasku bukowym.

 ▪ Od soboty przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam o godz. 17.30 na 
nabożeństwa różańcowe. Kościół związał z tymi nabożeństwami możliwość uzy-
skania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego. Należy przy tym spełnić 
następujące warunki: a) odmawiać różaniec w kościele, kaplicy lub rodzinie, b) mo-
dlitwa ma obejmować przynajmniej jedną część różańca (5 dziesiątek), c) rozmy-
ślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według przy-
jętego zwyczaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.

 ▪ W sobotę i niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka Orkiestr 
Kalwaryjskich, a w niedzielę także Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.

 ▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony – 
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30. 

 ▪ Mniejszość Niemiecka organizuje w środę 12 października br. wycieczkę/piel-
grzymkę do Wambierzyc oraz zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej. Zgłosze-
nia przyjmowane są w DDP „Stokrotka”. Koszt wyjazdu – 20 zł.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje diece-
zjalne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

25 września – Niedziela XXVI Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła 
(kiermasz) i odpust parafialny

 8.00 – za † ojca Alojzego Lepich w 20. rocznicę śmierci
 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii i Henryka z okazji 
35. rocznicy ślubu i z okazji urodzin Henryka oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teodora Deszka z oka-
zji 80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z rodzin Kwiat-

kowskich i Pawłowskich

26 września – poniedziałek 
 18.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz, †† teściów Klarę i Adolfa Zer

mann, †† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa, † bratową Krystynę, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

27 września – wtorek — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Fait, Lebok, Chruścicki 
oraz o radość życia wiecznego dla † Gerharda Lebok

28 września – środa — wspomnienie św. Wacława, męczennika
 7.00 – za † męża Józefa Sykut

29 września – czwartek — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

30 września – piątek — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji 
urodzin 

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocze-
śnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję za obecność 
i głoszone Słowo Boże ks. dr. Arnoldowi Drechslerowi, a także wszystkim służbom 
– z muzyczną, liturgiczną i porządkową na czele, oraz Parafialnej Radzie Duszpa-
sterskiej za przygotowanie uroczystości. Czcigodnym Gościom przybyłym na na-
sze święto życzymy obfitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

 ▪ W poniedziałek (26 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 19.00 w domu katechetycznym przy kościele św. 
Antoniego odbędzie się próba chóru parafialnego, do którego należą wierni oby-
dwu zdzieszowickich parafii. Nowy opiekun kościelny – ks. wikariusz Piotr Kier-
pal, który jest wykształconym muzykologiem i ma duże doświadczenie w prowa-
dzeniu zespołów śpiewaczych – zaprasza wszystkich chętnych, a obdarowanych  

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

1 października – sobota — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, † ojca Pawła Gabor, † chrzestną 

Elżbietę Hadasik, †† z rodziny Kwoczała i Gabor
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, † brata 

Henryka oraz †† z pokrewieństwa

2 października – Niedziela XXVII Zwykła 
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Rudolfa z okazji 55. 
rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo Boże 
dla rolników i działkowiczów

 15.00 – chrzest: Miłosz SkrzypiecFyrguth
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Marka 
z okazji 30. rocznicy ślubu i z okazji 55. rocznicy urodzin Marka oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny


