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Bliskość liturgicznego wspomnienia św. 
Franciszka z Asyżu oraz przeżywane dziś 
w naszej parafii dożynki, a nade wszystko 
zachęta Kościoła do włączenia się w orga-
nizowany w Polsce od 15 września do 15 
października przez Ruch Ekologiczny św. 
Franciszka z Asyżu Czas dla Stworzenia, 
są ważnymi impulsami do refleksji o na-
szej odpowiedzialności za ziemię, która jest 
wielkim darem, ale też ogromnym zada-
niem. Powinniśmy częściej pytać samych 
siebie: Jak dbamy o świat, w którym ży-
jemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty 
w różne formy życia? Jak zachowujemy 
się wobec przyrody, wobec roślin i zwie-
rząt? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa 
przynosi innym stworzeniom każde nasze 
bezmyślne, nieodpowiedzialne postępo-
wanie? Cytowane w tytule słowa pięknej 
pieśni św. Franciszka otwierają niezwykle 
doniosły dokument nauczania papieskiego 
w tej sprawie – encyklikę Laudato Si'. Ojciec 

święty Franciszek napisał w niej, że ziemia, 
nasz wspólny dom „protestuje z powodu 
zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzial-
nym wykorzystywaniem i rabunkową eks-
ploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. 
[…] Przemoc, jaka istnieje w ludzkich ser-
cach zranionych grzechem, wyraża się 
również w objawach choroby, jaką dostrze-
gamy w glebie, wodzie, powietrzu i w isto-
tach żywych”. Papież wspaniale ukazuje 

istotę ekologii, odwołując się do przykładu 
św. Franciszka z Asyżu. Napisał: „Przyją-
łem jego imię jako przewodnika i inspira-
cję w chwili mojego wyboru na Biskupa 
Rzymu. Myślę, że Franciszek jest w naj-
wyższym stopniu wzorem troski o to, co 
słabe, oraz patronem ekologii integralnej, 
przeżywanej z radością i autentycznością. 
Jest on świętym patronem tych wszyst-
kich, którzy prowadzą badania i pracują 
w dziedzinie ekologii, miłowanym również 
przez wielu niechrześcijan. Pokazał szcze-

gólną wrażliwość na Boże stworzenie oraz 
na najuboższych i opuszczonych. Kochał 
i był kochany ze względu na swą radość, 
swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje 
serce otwarte na całe istnienie. Był misty-
kiem i pielgrzymem, który żył z prostotą 
i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z in-
nymi ludźmi, z naturą i z samym sobą. Do-
strzegamy w nim, do jakiego stopnia nie-
rozerwalnie są połączone troska o naturę, 
sprawiedliwość wobec biednych, zaan- 
gażowanie społeczne i pokój wewnętrzny”.

Pochwalony bądź, mój Panie,  
przez siostrę naszą, matkę ziemię,  

która nas żywi i chowa,  
wydaje różne owoce  

z barwnymi kwiatami i trawami!
Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń,

św. Franciszek 

z Godziną Świętą, będzie prośba o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. 
W piątek po Mszach św. odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zapra-
sza w piątek (7 października) na Gminny Dzień Seniora. Obchody, które poprzedzi 
Msza św. o godz. 9.00 w kościele św. Antoniego, odbywać się będą w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach od godz. 10.30. W pro-
gramie m.in.: występy zespołu tanecznego „Złoty Łan” z Publicznego Przedszkola 
nr 6 w Zdzieszowicach, wspomnienia z podróży – „Litwa jakiej nie znacie” (p. Na-
talia Barczyk) oraz „Podlasie i Łowicz” (p Adam Hyjek), „Muzyczna podróż w kra-
inę ballad” (Karolina i Bracia Obstoj) oraz występ kabaretowy Alicji i Krzysztofa.

 ▪ W przyszłą niedzielę już po raz 16. w całej Polsce organizowany będzie Dzień Pa-
pieski. Tegorocznym hasłem inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia bę-
dzie „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tak jak w ubiegłych latach, 
w tym dniu zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, która wspiera uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

 ▪ Zapowiedź! W piątek 28 października o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie uczest-
ników planowanej w lutym 2017 r. parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, które 
poprowadzą o. Paschalis OFM i p. Anna Pikuła, dyrektor Komisariatu Ziemi Świętej.

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Irenę 
Podemską, lat 80, z Placu 1 Maja 16 (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
13.00); zaś z parafii św. Antoniego zmarła śp. Brygida Pietrzona, lat 66, z ul. Ko-
ściuszki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Pochwalony bądź, mój Panie – ciąg dalszy  __________________________________
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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 Skrzypiec-Fyrguth
 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

3 października – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Dobromira z okazji 25. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla rodziny

4 października – wtorek — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Willibalda Cichon w 3. rocznicę śmierci, †† z rodzin Cichon i Linek

5 października – środa — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

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

 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzą marianki]

6 października – czwartek 
 17.00 – Godzina Święta i nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra z okazji 40. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

7 października – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele od-
prawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30.

 ▪ W poniedziałek (3 października) po Mszy św. wieczornej serdecznie zapraszam na 
spotkanie formacyjno-organizacyjne członków Róż Różańcowych. 

 ▪ We wtorek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego 
odbędzie się spotkanie Przyjaciół Misji.

 ▪ W środę (5 października) o godz. 18.00 w Ochronce odbędzie się spotkanie człon-
ków i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwar-

tek szczególną intencją modlitwy różańcowej, którą odprawimy w połączeniu  

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

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego, †† rodziców, †† teściów 

i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – modlitwa za roczne dziecko: Gabriela Iwona Gieża

8 października – sobota 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Wilhelma i Marię Bota, †† ich rodziców z obu stron, 

†† braci: Norberta i Wilibalda, † bratową Marię oraz †† z pokre-
wieństwa

9 października – Niedziela XXVIII Zwykła 
 8.00 – za † ojca Jerzego Domin w 9. rocznicę śmierci, † Andrzeja Cholewę 

oraz †† z rodzin Domin i Kwiotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Wincentego 
z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Joanna Hnytko
 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 Antoniego z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


