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„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, 
Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, 
a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś 
rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla 
człowieka i aby mu pomagały do osiągnię-
cia celu, dla którego został stworzony”. 
Ta zasada, albo raczej niezwykła życiowa 
mądrość, to dziedzictwo jednej z najważ-
niejszych postaci w nowożytnych dziejach 
Kościoła, założyciela zakonu jezuitów – św. 
Ignacego z Loyoli (1491–1556), którego 
Kościół liturgicznie wspomina w ostatni 
dzień lipca. Warto przypominać sobie tę 
mądrość częściej, gdyż w gruncie rzeczy 
jest to przepis na udane, spełnione życie. 
Święty podpowiada: celem życia jest Bóg, 
Jego chwała i tylko Bóg jest godny mojego 
całkowitego oddania. Nie wolno padać na 
kolana przed żadnym stworzeniem. Nie 
chcę stać się niewolnikiem ani rzeczy, ani 
ludzi, ani siebie samego. Nie chcę szukać 
celu życia w sobie samym, w moim rozu-
mie czy w namiętnościach – to ślepi prze-
wodnicy. Chcę szukać chwały Bożej – bo tu 
jest wielkość i wolność człowieka. 
Św. Ignacy dość długo dochodził do tych 
odkryć, a zaczęło się wszystko od rekonwa-
lescencji przeżywanej w rodzinnym zamku 
po poważnym zranieniu w czasie walk hisz-
pańsko-francuskich. Z nudów prosił wtedy 
o lekturę. Podano mu „Złotą legendę” 

(opowieści o świętych) i „Życie Jezusa”. 
Zachwycony nowymi treściami dostrzegł 
m.in. bardzo ważną prawidłowość: „gdy się 
zajmował sprawami światowymi, odczu-
wał wielką przyjemność, ale kiedy znużony 
zaprzestawał, przeżywał smutek i pustkę. 
Kiedy natomiast rozmyślał o naśladowaniu 
wielkich dzieł dokonywanych przez świę-
tych, wtedy odczuwał przyjemność nie 
tylko rozmyślając, ale także po zaprzesta-
niu rozmyślania”. Czyż ta prosta refleksja, 
która stała się początkiem duchowego roz-
woju św. Ignacego, nie jest bliska każdemu 
z nas, a przy tym niezwykle inspirująca?

specjalnych ograniczeń. Z takimi poglądami 
stajemy się jednym z najbardziej proalko-
holowych społeczeństw w Europie. Ponad 
2 tysiące godzin reklam alkoholu rocznie 
robi swoje. Przyzwolenie na nadmierne 
spożywanie alkoholu, towarzyski przymus 
picia i alkoholowa mentalność, to najpo-
ważniejsze problemy, z którymi nasz Na-
ród musi odważnie się zmierzyć, jeśli chce 
ocalić swoją tożsamość i przetrwać.
Czy mamy świadomość, że gdy czytany jest 
ten Apel, tysiące Polaków i ich rodzin cierpi 
przez alkohol? Tylko w ciągu jednego dnia 
wokół nas ma miejsce bezmiar ludzkich tra-
gedii, często ukrywanych, które mają jedno 
źródło – nadużywanie alkoholu. Mamy na 
myśli przemoc domową, wypadki samo-
chodowe spowodowane przez pijanych 
kierowców, nieodwracalne wady wro-
dzone dzieci, których matki piły alkohol 
podczas ciąży, zgony spowodowane cho-
robami wywołanymi przez nadużywanie 
alkoholu, gwałty pod wpływem alkoholu, 
rozwody, zniszczoną młodość i życie.
Czy te fakty nie mówią same za siebie? Czy 
ta lawina ludzkich nieszczęść, to wciąż za 
mało, by powiedzieć pijaństwu stanowcze 
nie, a tak ludzkiej wolności i szczęściu? […]
Przypomnijmy podstawową zasadę apo-
stolstwa trzeźwości: przez abstynencję 
wielu, do trzeźwości wszystkich. […]

Zbliża się sierpień. Wielu z nas odpoczywa, 
zwiedza, szuka spokoju i wytchnienia od 
codziennych trudów. Rolnicy przeżywają 
czas najintensywniejszej pracy. Pielgrzymi 
wyruszają na drogi prowadzące ku Jasnej 
Górze. Przed nami ważne uroczystości 
maryjne i patriotyczne. Co roku właśnie 
w sierpniu prosimy wszystkich Polaków: 
podejmijcie dobrowolną abstynencję. Po-
każcie, że potraficie odpoczywać i bawić 
się bez alkoholu.
Większość rodaków przyjmuje nasze co-
roczne apele z otwartym sercem. Niektó-
rzy jednak irytują się, a nawet próbują te 
działania ośmieszać. Nie chcą przyjąć do 
wiadomości, że alkohol etylowy zarówno 
w mocnych napojach, jak i w słabszych, 
takich jak piwo, ma moc zabierać życie 
nie tylko pojedynczych osób, ale unice-
stwiać całe narody. Stwierdzenie, że w Pol-
sce „starsi toną w morzu wódki, a dzieci 
i młodzież w morzu piwa”, jest w pełni ade-
kwatne do rzeczywistości. A przecież alko-
hol jest czwartym pod względem siły dzia-
łania narkotykiem! Ogromnym skandalem 
jest wielka dostępność fizyczna i ekono-
miczna alkoholu oraz jego reklama. W kon-
sekwencji, w Polsce wciąż wzrasta spożycie 
alkoholu. Wielu Polaków uważa, że alkohol 
jest takim samym produktem spożywczym 
jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga 

Apel Przewodniczącego Zespo ł u Konferencji  Episkopatu Polski  
ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 – miesiąc abstynencji

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marcin Rybiałek ze Zdzieszowic i Martyna Łątka ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchow-
nego i instytucji diecezjalnych. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

30 lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji 60. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Mai Krystyny Korsak oraz opiekę Bożą dla rodziny

  – chrzest: Barbara Koralik
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Laurentiusa Kowalczyka w rocznicę ziemskich urodzin, †† jego 

rodziców i braci oraz †† z rodzin Kowalczyk i Zając

31 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera
 19.00 – za † Jana Schulwitz w 16. rocznicę śmierci, † jego ojca Rudolfa, 

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

1 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
 19.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Kowal-

skich, †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów

2 sierpnia – środa 
 7.00 –  za † brata Ryszarda Smolińskiego, † jego żonę Eugenię, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 sierpnia – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Agnieszki i Michała 
z okazji 15. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

4 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Achtelik, †† teściów Klarę i Adolfa 

Zerman, † brata i † bratową, †† dwie siostry i dwóch szwagrów oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

5 sierpnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Różę Kozioł oraz †† z pokrewieństwa
 12.00 – ślub rzymski: Weronika Paczuła i Michał Niestrój
 15.00 – chrzest: Antoni Kasprzak
 19.00 – za † Elżbietę Golenia oraz †† z rodziny Wencel, Golenia i Wiora
  – za † Grzegorza Woźniaka w 30. dzień po śmierci

6 sierpnia – NIEDZIELA — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † koleżankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – za † Andrzeja Kowalczyka w 30. dzień po śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jolanty i Zbigniewa 
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla rodziny

  – chrzest: Emilia Julia Polak, Anna Saura Proch
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† ro-

dzeństwo oraz †† szwagrów

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W środę 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. 
W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi wa-
runkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Biskup Opolski zezwala 
na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprzedzającą, tj. dzisiejszą, albo 
w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni). 

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze 

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Ka-
lendarze misyjne na 2018 rok. 

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


