
Ogłoszenia diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zaprasza 
w środę 18 października br. na 4. Diecezjalną Piel-
grzymkę Pracowników Służby Zdrowia, która odbę-
dzie się w Opolu-Winowie. Mszy św. o godz. 18.00 prze-
wodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi biskup opolski 
Andrzej Czaja, natomiast konferencję po różańcu po-
prowadzi ks. dr hab. Robert Skrzypczak, wykładowca 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawy. 

 ▪ W niedzielę 22 października 2017 roku w auli semina-
ryjno-wydziałowej w Opolu (ul. Drzymały 1) odbędzie 
się koncert zespołu Frele a potem Filharmonia Dow-
cipu Waldemara Malickiego. Koncert rozpocznie się 
o godz. 18.00. Bilety cegiełki w cenie 30, 40, 60 zł nabyć 
można na portierni Wydziału Teologicznego w Opolu, 
w kancelarii Parafii Katedralnej, w kurii diecezjalnej 
oraz w opolskich parafiach. Całkowity dochód zosta-
nie przeznaczony na rzecz odbudowy opolskiej katedry.

 ▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w diecezji opolskiej 
zaprasza młodzież od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż 
na spotkanie o nazwie Ławka GO! Spotkanie odbędzie 
się w dniach od 27 do 29 października 2017 r. w Domu 
Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Zapisy i szczegółowe 
informacje na stronie internetowej www.botafe.pl.
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Miesiąc październik, który od pon-
tyfikatu papieża Leona XIII (1878–
1903) łączy się z modlitwą różań-
cową, a także dzisiejsza okoliczność 
wręczenia w naszej parafii dzieciom 
przygotowującym się do Pierwszej 
Komunii św. różańców, jest zachętą 
do zwrócenia uwagi na tę szczególną 
modlitwę nazywaną też psałterzem 
Maryi. Na początek jednak wydaje 
się słuszne podkreślenie, że róża-
niec nie może zastąpić Mszy św. czy 
uczestnictwa w innych celebracjach 
liturgicznych; nie stanowi też kon-
kurencji ani dla Liturgii Godzin, ani 
dla koronki do Miłosierdzia Bożego, 
ani dla innych form kultu. Jest nato-
miast wspaniałym sposobem prze-
żywania wiary w żywej łączności 
z Maryją. Warto w tym miejscu sko-
rzystać ze wskazań św. Jana Pawła, 
który nie tylko obdarzył Kościół po-
głębioną teologią modlitwy różańco-
wej (List Apostolski Rosarium Virgi-
nis Mariae), nie tylko podniósł ją do 
rangi zbawczej kontemplacji tajem-
nic ziemskiego życia Jezusa, ale sam 
na różańcu często i długo się modlił. 
Co sugerował Papież, by modlitwa ta 
nie stała się przysłowiowym „klepa-
niem pacierzy”? Pierwsza rada Pa-

pieża: zapowiedź tajemnicy z życia Jezusa. Tej 
zapowiedzi może towarzyszyć ukazanie ikony 
zapowiadanego misterium życia Jezusa. Jest 
to jakby odsłonięcie sceny, w którą mamy się 
z natężeniem wpatrywać. Korzystanie z obra-
zów odpowiada logice wcielenia – przecież Bóg 
przyjął w Jezusie rysy ludzkie, dlatego Jezus 
mógł powiedzieć do Filipa: „Kto mnie widzi, wi-
dzi i Ojca”. Korzystanie z obrazów odpowiada 
też mentalności współczesnego człowieka, 
wychowanego w kulturze obrazów. Równo-
cześnie z pokazaniem ikony dokonuje się za-
powiedź tajemnicy. Zapowiedź ta może być 

połączona z bardzo zwięzłym komenta-
rzem ikony, która powinna „przemówić” 
do modlącego się. Druga rada Ojca Świę-
tego: słuchanie słowa Bożego połączone 
z milczeniem. Ikona działa na wzrok mo-
dlącego się, zaś czytanie słowa Bożego 
na słuch. Papież wskazuje, że w ten spo-
sób dajemy biblijne podstawy medyta-
cji i większą głębię. Należy więc po zapo-
wiedzi odczytać fragment biblijny, który 
wprowadza w treść tajemnicy. Żadne 
ludzkie słowo nie jest tak skuteczne jak 
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natchnione Słowo Boże. Trzeba tak słu-
chać jakby Słowo to było wypowiedziane 
dzisiaj i dla mnie. Nie można tego Słowa 
Bożego traktować jak przywoływanie na 
pamięć pewnej informacji, ale jako mowę 
Bożą; inaczej mówiąc, chodzi o to żeby 
pozwolić mówić Bogu. W czasie odmawia-
nia modlitwy różańcowej we wspólnocie, 
można dodać krótki komentarz, po czym 
powinno nastąpić milczenie. Przy takim 
sposobie odmawiania różańca każda ta-
jemnica jest jakby małą liturgią słowa.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

15 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś i ich †† trzech synów oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ży-

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

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Mariannę Kubat w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Kazimierza 

oraz †† z rodziny

16 października – poniedziałek — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 27. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodzi-

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

17 października – wtorek — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Alojzego i Elżbietę, † ojca Leonharda oraz †† z po-

krewieństwa

18 października – środa – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 7.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwa-

grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

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

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w  rodzinie Szkudlarskich

20 października – piątek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 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 Barbary i Huberta 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą w rodzinie

21 października – sobota — wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Jana Brączek z okazji jego ziemskich urodzin oraz 

†† z pokrewieństwa

22 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich, †† teściów, † męża 

Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki i szwagrów 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 Adama z okazji urodzin

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Andrzeja Smolińskiego, † jego żonę Marię, † syna Ryszarda, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane „kawa 
z księdzem”. Spotkanie ma stwarzać możliwości rozmowy na tematy religijne, za-
dawania pytań... a dziś zaproponuję także krótką prelekcję o podziałach w Kościele.

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym 
kościele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 
w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza  w dniu 16 października na spotkanie z Ojcem 
Marianem OFM oraz paniami: Kornelią Wdowiak i Barbarą Nieckarz z Głogówka,  
którzy wygłoszą prelekcję na temat dusz czyśćcowych. Spotkanie odbędzie się 
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego, po wieczornej Mszy św.

 ▪ W środę po nabożeństwie różańcowym odbędzie się w sali parafialnej spotkanie 
formacyjne z s. Nicolą dla wszystkich marianek (także kandydatek).

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. „Bóg zapłać”.

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


