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„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” 
to hasło XVI Dnia Papieskiego, który – jak napi-
sali biskupi polscy w liście na tę okazję – przypada 
w wyjątkowym czasie, gdyż trwa Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia i ciągle możemy korzystać 
z duchowego dobra, jakim były Światowe Dni Mło-
dzieży. Biskupi podkreślają, że „Ojciec Święty Fran-
ciszek podczas pielgrzymki do Polski kontynuował 
głoszenie prawdy o łaskawym i dobrym Bogu. 
Opowiadał też o zmagającym się ze sobą czło-
wieku, rozpiętym pomiędzy pragnieniem święto-
ści i służby miłosierdziu a doświadczeniem słabości 
i niemocy. Na zakończenie drogi krzyżowej w Kra-

kowie, omawiając wagę uczynków 
miłosierdzia, powiedział: «bez mi-
łosierdzia ja, ty, my wszyscy nic 
nie możemy uczynić. (…) Jeste-
śmy powołani, aby służyć Jezusowi 
ukrzyżowanemu w każdej osobie 
zepchniętej na margines, by do-
tknąć Jego błogosławionego ciała 
w człowieku wykluczonym, głod-
nym, spragnionym, nagim, uwię-
zionym, chorym, bezrobotnym, 
prześladowanym, uchodźcy, imi-
grancie. (…) W przyjęciu osoby 
usuniętej na margines, która zo-
stała zraniona na ciele i w przy-
jęciu grzesznika zranionego na 
duszy, stawką jest nasza wiarygod-
ność jako chrześcijan». O wielkości 
wyznawcy Chrystusa wyrażającej 
się w prostocie mówił na Jasnej 
Górze: «Pragnienie władzy, wiel-
kości i sławy jest rzeczą tragicznie 
ludzką i jest wielką pokusą, która 
stara się wkraść wszędzie; dawać 
siebie innym, eliminując dystanse, 
pozostając w małości i konkret-
nie wypełniając codzienność – 
to subtelnie Boskie». (…) Dozna-
wana przez nas łagodność Boga 
domaga się szlachetnej postawy  
bliskości i dobroci wobec bliźnich”. 

X V I  Dz ień  Papiesk i

– 11.00 – adoracja w ciszy
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP 
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 – Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy
– 17.00 – młodzież
– 17.30 – dzieci – adoracja będzie połączona z Mszą św. szkolną (o godz. 18.00) 

i zastąpi kazanie podczas Mszy św., po której (już tylko dla odważnych dzieci) 
zostanie odmówiony różaniec fatimski, a następnie procesja ze świecami.

 ▪ W piątek (14 października) od godz. 17.30 w naszym kościele odbędzie się rejo-
nowe spotkanie formacyjne działającego w naszej diecezji Bractwa św. Józefa. 
Bractwo św. Józefa — nawiązując do bogatego dziedzictwa bractw kościelnych na 
Śląsku — erygował Biskup Opolski 1 maja 2012 r. w Jemielnicy. Jest ono wspólnotą 
modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą 
przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w któ-
rym członkowie ci żyją oraz pracują (rodzina, parafia, Ojczyzna). Wyrażając ra-
dość z możliwości wspólnej modlitwy i goszczenia członków Bractwa, informuję, 
że ciągle istnieje możliwość dołączenia do tej wspólnoty. 

 ▪ W sobotę 15 października odbędzie się 1. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Ró-
żańca na Górę Świętej Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Z Maryją Matką Mi-
łosierdzia i z różańcem w ręku”. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. 

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 na Górze Świętej Anny zostanie odprawiona 
Msza św. za żyjących i zmarłych członków wszystkich Klubów Inteligencji Kato-
lickiej diecezji opolskiej.

 ▪ Również w niedzielę 16 października wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego 
Seminarium Duchownego w Opolu serdecznie zaprasza na Nieszpory Maryjne 
w klasycznym rycie rzymskim, które będą sprawowane w kościele seminaryjno-
-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej o godz. 17.00.

 ▪ Na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski przyszła niedziela jest 
dniem, w którym należy przeprowadzić badania statystyczne dotyczące ilości 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św.

 ▪ Rada Rodziców Publicznej Szkoły nr 2 zaprasza na zabawę andrzejkową, która od-
będzie się 19 listopada br. w Stumilowym Lasku. Więcej informacji na plakacie.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dzię-
kuję za złożone ofiary.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

10 października – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Antoniego Skórę w 35. rocznicę śmierci, † matkę Matyldę, 

†† rodzeństwo i †† z pokrewieństwa z obu stron

11 października – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Raganowskich, † brata Zbigniewa oraz 

†† z pokrewieństwa

12 października – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy i św. Ojca Pio z podziękowaniem za szczęśliwą operację 
i z proś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

 17.30 – nabożeństwo różańcowe

13 października – czwartek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 8.00 – w intencji Parafian
  – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Jerzego Ochlast [ofiarowana od kuzyna]

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj już po raz 16. obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. Tradycyjnie już, 
w parafiach jest organizowana zbiórka na program stypendialny prowadzony 
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

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

 ▪ Mniejszość Niemiecka informuje, że wyjazd na zapowiadaną wycieczkę/piel-
grzymkę do Wambierzyc (w programie także zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czerm-
nej) odbędzie się w środę (12 października) w następujących punktach: ze Starego 
Osiedla, przystanek autobusowy przy rondzie – o godz. 7.00, parking przy kwia-
ciarni „Julia” – o godz. 7.05, parking sklepie „Malorny” – o godz. 7.10.

 ▪ W czwartek (13 października) zapraszam na wieczorne nabożeństwo fatimskie. 
W tym dniu w naszej parafii przypada również coroczny dzień adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. Dla zapewnienia ciągło-
ści osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakra-
mentem (oczywiście wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
–   8.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
–   9.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
– 10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej

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

15 października – sobota — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
 15.00 – chrzest: Nadia Samanta Matuszewska
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji urodzin

16 października – Niedziela XXIX Zwykła — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 8.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 26. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodzi-

ców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Henryka i Gerharda 
oraz † szwagra Adolfa

 10.30 – za † Jerzego Skórę w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców, †† rodzeń-
stwo, †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-

cych i pokój wieczny dla zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty 
[ofiarowana od związków zawodowych]


