
Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świę-
tych pozwala nam przeżywać na nowo zdu-
mienie nad bogactwem świętości – ową 
rzeszą nie do policzenia, z której jednak 
każdy ma „pieczęć” Chrystusa, czyli znamię 
Jego miłości. Zachwyt ten umacnia wiara 
Kościoła, że osoby te są nie tylko zbawione 
i cieszą się chwałą w niebie, ale że mają 
także moc wspierania swoich braci i sióstr 
na ziemi. Ślady czci świętych dostrzegalne 
są już na kartach Biblii, np. pochwały, jakie 
daje Pan Jezus Janowi Chrzcicielowi, cześć, 
z jaką św. Paweł wyraża się o Abrahamie 
i Melchizedeku, czy też podziw dla boha-
terskiej śmierci św. Szczepana. W pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa najwcze-
śniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. 

R. III: 2016, nr 44 (160) 30 października 2016 r.

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu 
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem (Ap 7,9).

Potwierdzają to choćby Jej wizerunki w ka-
takumbach. Od Soboru w Efezie (431 r.) Ko-
ściół zaczął obchodzić święta ku Jej czci. 
Spośród świętych na pierwszym miejscu 
doznawali czci męczennicy. Pilnie spisy-
wano okoliczności ich śmierci w tzw. Ak-
tach męczeństwa, a na ich grobach często 
sprawowano liturgię. Od IV w. obserwo-
wać można też początki kultu wyznawców 
(papieży, mnichów i dziewic). Na początku 
VII w., gdy papież Bonifacy IV poświęcił 
Panteon Dziewicy Maryi i Wszystkim Mę-
czennikom, zaczęło się krystalizować w Ko-
ściele święto Wszystkich Świętych, które 
już ok. 800 r. było obchodzone w Irlandii 
i Bawarii, a przez papieża Jana XI w 935 r. 
rozszerzone na cały Kościół. 

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie po-
jednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szcze-
rze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przeba-
czenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych, które spotykają nas za życia lub po 
śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpu-
stów Kościoła. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależ-
nie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może 
zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub 
ofiarowywać je za zmarłych. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiego-
kolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej 
dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy), stan łaski uświęcającej (brak nieod-
puszczonego grzechu ciężkiego), przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modli-
twy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego oraz wy-
konanie czynności związanej z odpustem (np. nawiedzenie cmentarza).  

 ▪ Od środy do 6 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele Ró-
żaniec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi zmar-
łymi można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas kolekty 
(będą czytane przed Różańcem za zmarłych).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas drugich gimnazjalnych.

 ▪ W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. Zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach, którymi 
kolejno są: Godzina święta z prośbą o nowe i święte powołania kapłańskie i za-
konne, nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Godzinki o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W sobotę 5 listopada o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. 
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 

Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej parafii na utrzymanie cmenta-
rza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. Antoniego; w tym dniu na ten 
cel także na cmentarzu zostanie przeprowadzona przez Radę Parafialną parafii 
św. Antoniego kwesta do oznaczonych puszek. W przyszłą niedzielę kolekta bę-
dzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji die-
cezjalnych. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helmuta 
Grzesika, lat 73, z ul. 22 Lipca (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii św. Anto-
niego zmarli: śp. Janusz Gusarow, lat 78, z ul. Korfantego oraz śp. Stanisław Sura, 
lat 83, z ul. Akacjowej  Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

30 października – Niedziela XXXI Zwykła 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grażyny i Stani-
sława z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-
ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Artura 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

 14.00 – chrzest: Marta Alicja Kubicka, Nikodem Remigiusz Patroński
 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 Beaty i Krzysztofa 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

31 października – poniedziałek
 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 Zdzisławy  z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

1 listopada – wtorek — UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za † Stanisławę Wawrzyk 
 14.00 – nabożeństwo na cmentarzu
 18.00 – w intencji Parafian

2 listopada – środa — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 7.00 – za †† zalecanych w wypominkach
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę Niestrój oraz Antoniego i Matyldę 

Skóra oraz †† z rodzin Skóra, Niestrój, Stanusz i Klimek

3 listopada – czwartek
 17.30 – różaniec w intencji zmarłych zalecanych oraz Godzina święta
 18.00 – za † mamę Michalinę Krawczyk w 6. rocznicę śmierci, † ojca 

Edwarda, †† z pokrewieństwa z obu stron

4 listopada – piątek — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawo-
wane jak w niedzielę, czyli o godz. 8.00, 10.30 i 18.00. Po południu o godz. 14.00 
w kaplicy cmentarnej rozpocznie się nabożeństwo za zmarłych z tradycyjną pro-
cesją na cmentarzu.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych będzie dodat-
kowo jeszcze dzisiaj od 16.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.) oraz w poniedzia-
łek od 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.)

 ▪ W środę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
w naszym kościele o godz. 7.00 (za zmarłych zalecanych) i o godz. 18.00.

 ▪ Odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę dziś w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych od południa i przez cały jutrzejszy dzień Wspomnie-
nia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmar-
łych. Również wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada 
i spełnią warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.  

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 w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Rozalię Piksa w 20. rocznicę śmierci, †† z rodziny

5 listopada – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skóra, † ojca Rudolfa, †† te-

ściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę i †† dziadków
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† seniorów i przyjaciół Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” 

6 listopada – Niedziela XXXII Zwykła 
 8.00 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców 

z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Zygfryda 
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Gintera Wieczorka w 3. rocznicę śmierci, † syna Waldemara, 

†† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa


