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Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Pol-
sce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten 
młody polski szlachcic podobnie jak Samuel 
usłyszał wołającego go Boga, a następnie 
z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą 
wbrew wszelkim przeciwnościom. Św. Sta-
nisława Kostkę pragniemy zaprosić, aby stał 
się patronem rozpoczętego nowego roku. 
O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. 
rocznica jego śmierci, jak i program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym 
roku rozważać osobę i dary Ducha Świę-
tego, nie może być lepszego patrona niż 
ten, który został uzdolniony przez Ducha 
Świętego do „mężnego wyznawania wiary” 
w dojrzały i niebanalny sposób. Ponad to 
ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 

Rokiem Świętego Stanisława 
Kostki jest też Synod Biskupów, 
poświęcony młodzieży i roze-
znawaniu powołania. W 100. 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości nie zapominajmy rów-
nież, że już w 1674 r. papież 
Klemens X ogłosił go patro-
nem Korony Polskiej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.
Dla Boga i ojczyzny
Św. Stanisław Kostka uro-
dził się w 1550  r. w Rostko-
wie na Mazowszu. Jego ojciec 

był kasztelanem, a krewni zajmowali zna-
czące stanowiska w Polsce Jagiellonów 
i Wazów. Wraz z bratem wysłany został 
do elitarnego kolegium jezuitów w Wied-
niu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka 
jest wstępem do świadomego podejmo-
wania służby Kościołowi i społeczeństwu. 
Zapisano, że uczył się, „aby podobać się 
Bogu i ludziom […], a w przyszłości ojczyź-
nie i sobie samemu przynieść korzyść”. To 
pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj 
od św. Stanisława Kostki.
Ad maiora natus sum – Do wyższych 
rzeczy zosta łem stworzony
Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, 
jest pobożność. Była to pobożność, która 
wymagała swoistego męstwa. Mimo iż 

spotykał się z brakiem zrozumienia, w śro-
dowisku kolegów nie wstydził się modlitwy 
i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej 
podobać się Bogu, niż bratu”. Wychowany 
w kulturze renesansu, za swoją życiową 
dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rze-
czy zostałem stworzony i dla nich winie-
nem żyć”. Nie było w tych słowach pychy 
ani pogardy dla tego, co małe, ale świa-
domość godności człowieka i tęsknota 
za tym, co święte i doskonałe. Ucząc się 
w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji 
w domu należącym do protestanta. Były to 
czasy szczególnych napięć pomiędzy pro-
testantami a katolikami będące skutkami 
reformacji. Stanisław z bólem dostrzegał, 
jak negowana jest prawda o Eucharystii 
i kult Matki Bożej. Im więcej jednak widział 
nadużyć, tym bardziej tajemnice te sta-
wały się mu drogie. Stąd wypływa trzecia 
lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: 
wezwanie do wiernego trwania przy ka-
tolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, 
gdy cały świat wokół próbuje jej zaprze-
czyć. Męstwo nie polega na zbrojnej walce 
czy traktowaniu innych jako nieprzyjaciół, 
ale na tym, że my sami pozostajemy wierni 
i pomagamy innym w trwaniu w wierności. 
Z im większą obojętnością lub nienawiścią 
spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, 
tym gorliwiej powinniśmy nimi żyć.
Wierność powo łaniu
Decyzja Stanisława o wstąpieniu do za-
konu jezuitów spotkała się z ostrym sprze-
ciwem jego rodziców. Uważali, że mają 
lepszy pomysł na jego życie. Niestety, 
takie postawy nie należą do rzadkości 
także i dziś. Stanisław odkrył powołanie 
i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką 
cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bo-
żej w swoim życiu. Ten siedemnastoletni 

chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pie-
szo ponad 600 km, żeby wreszcie speł-
nić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi 
w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam 
wstąpić do zakonu. Dylinga okazała się 
dla niego jednak trudnym doświadcze-
niem. Przyjęto go na próbę i posłano go do 
sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. 
Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaim-
ponować starszym braciom swoją deter-
minacją, skoro przełożony napisał o nim: 
„Spodziewam się po nim rzeczy wielkich”. 
Kolejna lekcja św. Stanisława jest dla nas 
wezwaniem do sumiennego wykonywa-
nia obowiązków, czyli do tego, co Jezus 
nazywa „wiernością w rzeczach małych”.
Tęsknota za niebem
Ostatnim etapem życia Stanisława był po-
byt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego 
Miasta był szczęśliwy, choć nadal odbierał 
od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne 
złożył mając 18 lat. Poruszony słowami 
rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia 
winni spędzać tak, jakby to był ostatni mie-
siąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma 
przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We 
wspomnienie św. Wawrzyńca – 10 sierp-
nia – napisał list do Matki Bożej z prośbą 
o wyjednanie mu łaski śmierci w święto jej 
Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia 
zachorował, a 15 sierpnia 1568 r. zmarł. To 
jeszcze jedna lekcja dla nas: jak tęsknić za 
niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wiecz-
ności. Rozumiał to doskonale Cyprian Ka-
mil Norwid, gdy wpatrzony w rzymski 
grób św. Stanisława, pisał: „A ty się od-
waż świętym stanąć Pana / A ty się odważ 
stanąć jeden sam / Być świętym – to nie 
zlękły powstać z wschodem / To ogrom-
nym być, przytomnym być!” (C.K. Norwid: 
„A ty się odważ”). […].

na Rok Świętego Stanisława Kostki
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

14 stycznia – II NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz oraz † matkę Zofię Szewczyk
 18.00 – za † męża i ojca Stanisława Skórę w 80. rocznicę jego ziemskich uro-

dzin i w 10. rocznicę śmierci, †† jego rodzeństwo oraz †† z rodzin 
Skóra i Gidel

15 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † mamę Gabrielę Rzepka, † jej męża Bolesława oraz †† z pokre-

wieństwa

16 stycznia – wtorek
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin, †† jego 

rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z pokrewieństwa

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały 
z okazji 89. rocznicy urodzin [o. Paschalis]

17 stycznia – środa — wspomnienie św. Antoniego, opata
 7.00 – za † Aleksandra Miśkiewicza [od rodziny Kaczmarczyk i Dobrowolski]

18 stycznia – czwartek
 18.00 – za † Zofię Szewczyk w 6. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i teściów

19 stycznia – piątek — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 18.00 – za † Ryszarda Pietrzyka [od Mirosławy i Krzysztofa Byrskich z ro-

dziną]

20 stycznia – sobota
 18.00 – za † ciocię Elżbietę Jaroszek, †† rodziców Hildegardę i Władysława 

Maziak oraz Salomeę i Antoniego Jakubina

21 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Piotra z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela kończy tradycyjny czas odwiedzin kolędowych. Wszystkim Dro-
gim Parafianom wyrażam gorące podziękowanie za otwarte drzwi i serca Waszych 
domów. Odwiedziłem nieco ponad 530 rodzin i po raz kolejny doświadczyłem za-
równo ogromnej życzliwości, jak też odpowiedzialności za wspólnotę, którą two-
rzymy. Bardzo sobie cenię wyrażaną akceptację posługi i działań, które z pomocą 
wielu niezwykle oddanych osób podejmujemy. Cieszyły mnie pytania o plany go-
spodarcze na najbliższy czas – odczytuję to jako troskę o wspólne dobro. W odpo-
wiedzi wyrażam nadzieję, że w Uroczystość Zwiastowania NMP uda nam się po-
święcić w naszym kościele przestrzeń maryjną z figurą Matki Bożej z Nazaretu oraz 
wkrótce zakończyć prace związane z elewacją budynków parafialnych. W kwe-
stiach życia religijno-duchowego parafii pozostają zadania związane z formacją grup 
w parafii, w tym dostrzeganą już działalność Parafialnego Zespołu Caritas, a także 
ubogacanie organizowanych już katechez dla dorosłych (tzw. „kawa z księdzem”).

 ▪ Od jutra powracamy do przyjętego w naszym kościele porządku Mszy św., tj. 
w środy o godz. 7.00, a w pozostałe dni robocze o godz. 18.00. Również kancela-
ria parafialna będzie czynna w ustalonych i niżej podanych terminach.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja o rozwoju dok-
tryny i praktyki eucharystycznej w dziejach Kościoła.

 ▪ Składam serdeczne podziękowanie kolędnikom (z PSP byli to: Zuzanna Antosiak, 
Oliwia Czekała, Paweł Grabiński, Magdalena Orzłowska, Filip Porada, Mateusz 
Pyda, Łukasz Woźnica i Weronika Zajączkowska; zaś z PG – Wiktoria Drost, Anna 
Drożdż, Izabela Kulczyńska, Katarzyna Kwoczała, Emilia Mrozek, Magdalena Ogrod-
nik i Marta Piechota), którzy po minionych świętach kolędowali na terenie na-
szej parafii pod opieką Państwa Kleniewskich. Część dochodu z kolędowania zo-
stała przeznaczona na cele misyjne – 500 zł oraz na figurę Matki Bożej – 800 zł.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – tzw. kolekta kolędowa – będzie przeznaczona w całości na sfi-
nansowanie figury Matki Bożej z Nazaretu dla naszego kościoła. W przyszłą nie-
dzielę ofiary przeznaczone będą także na potrzeby naszej parafii. „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

 10.30 – za † Annę Luboń oraz †† z rodzin Luboń, Cebulski i Wojtas oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Adama w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


