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N a b o ż e ń s t w o  
czterdziestogodzinne

Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą 
Popielcową w kościołach odbywa się ado-
racja Najświętszego Sakramentu nazywana 
nabożeństwem czterdziestogodzinnym. Za-
równo nazwa (liczba 40 w Biblii oznacza 
święty czas – tyle dni trwa też Wielki Post), 
jak i samo nabożeństwo ma bardzo bogatą 
symbolikę i tradycję. Jego korzeni można szu-
kać już w średniowiecznym (XIII–XIV w.) zwy-
czaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu 
do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści 
godzin. Trwające tyle czasu uroczyste wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu zostało 
upowszechnione w XVI w. – papież Paweł III, 
wyrażając oficjalną zgodę na to nabożeństwo 
(1539 r.), argumentował: „(…) by ułagodzić 
gniew Boga, spowodowany występkami chrze-
ścijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machina-
cje Turków, dążących do zniszczenia chrześci-
jaństwa”. Podobne nabożeństwa organizował 
w Rzymie św. Filip Nereusz, zaś św. Ignacy Loy-
ola bardzo zachęcał do urządzania w czasie 
karnawału trwających dwa dni lub czterdzie-
ści godzin wystawień Najświętszego Sakra-
mentu, jako przebłaganie za grzechy popeł-
nione w tym okresie. Do dziś adoracja przed 
rozpoczęciem Wielkiego Postu ma charakter 
głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy 
popełnione przez chrześcijan w okresie karna-
wału, ale też – jak zawsze – ma służyć pogłę-
bieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 

tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl

 ▪ Od niedzieli do soboty włącznie trwa Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest 
to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy oraz podejmowania ofiar w inten-
cji nawrócenia grzeszników. Zachęcam do włączenia się w tę wielkopostną akcję.

 ▪ We wtorek przypada święto św. Kazimierza, królewicza.
 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do ob-

chodu paschalnego misterium przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie 
pokuty. Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem poświęcenia i posypania po-
piołem będą celebrowane o godz. 7.00 i 18.00. W tym dniu wiernych obowiązuje 
post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obo-
wiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post 
ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia; obowiązek ten nie dotyczy osób 
chorych). Rozpoczyna się czas przystępowania do sakramentu pokuty i Komunii 
św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych w całym Wielkim 
Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach.
Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 10 do 13 kwietnia 
br.; rekolekcjonistą będzie o. Piotr Kwoczała OFM. 
Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki o godz. 17.15) 
i Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym (w niedziele o godz. 17.15). Za udział w tych 
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 ▪ W czwartek od godz. 14.00 w parafii Jasiona odbędzie się VI międzyparafialny 
dzień skupienia dla zespołów Caritas.

 ▪ W czwartek zamiast Mszy św. szkolnej zapraszam dzieci na nabożeństwo Drogi 
krzyżowej o godz. 17.15.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. w tym tygodniu: w poniedziałek i wtorek od 15.30–16.30,  
w czwartek i piątek od 16.00–17.00, w pozostałe dni godzinę przed Mszą św. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i osoby zainteresowane dnia 
3 marca br. o godz. 18.00 na nabożeństwo w kościele klasztornym w Leśnicy oraz 
na spotkanie z ojcem Zakonu Misjonarzy Świętej Rodziny i siostrą zakonną ze Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek. Temat spotkania brzmi: „Zakon – to także rodzina”.

 ▪ W niedzielę 9 marca o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego 
odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Janinę Dworakowską, lat 79, z ul. Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Jej 
dać Panie...



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

2 marca – Niedziela VIII Zwykła
 8.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny z okazji 70. 
rocznicy urodzin

 10.30 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjo-
narza Józefa Ziemmermana, † Elżbietę Bodynek oraz †† z obu stron

 14.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – w intencji Parafian

3 marca – poniedziałek
 9.00 – w intencji Parafian 
 10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† rodziców Pawła i Gertrudę Kulosa, †† dwie siostry: Lidię i Gerdę, 

† syna Artura, †† z pokrewieństwa Kulosa, Kopton i Szołtysek

4 marca – wtorek — święto św. Kazimierza, królewicza
 9.00 – w intencji Parafian 
 10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † męża Antoniego, † syna Henryka Gola, †† teściów i rodziców 

Malkusz

5 marca – Środa Popielcowa
 7.00 – w intencji Parafian 
 18.00 – w intencji Parafian 

6 marca – Czwartek po popielcu – Dzień powszedni
 17.15 – Droga Krzyżowa dla dzieci
 18.00 – za †† rodziców Józefę i Stanisława Głuszek, †† dwie siostry, szwagrów 

i †† z pokrewieństwa  

7 marca – Piątek po popielcu – Dzień powszedni
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga Krzyżowa
 18.00 – do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników

8 marca – Sobota po popielcu – Dzień powszedni
 18.00 – za † Teofila Kowolika, †† z rodzin Pasieka i Niemiec 

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiejsza▪niedziela▪kończy▪trwające▪w▪naszej▪parafii▪wybory▪członków▪Parafial-
nej▪Rady▪Duszpasterskiej.▪Serdecznie▪zachęcam▪Parafian,▪którzy▪jeszcze▪nie▪oddali▪
głosu,▪aby▪jeszcze▪dziś▪włączyli▪się▪do▪powstania▪jak▪najbardziej▪reprezentatyw-
nego▪gremium.▪W▪poniedziałek▪3▪marca▪o▪godz.▪19.00▪zbierze▪się▪komisja▪wy-
borcza▪(w▪niezmienionym▪składzie,▪tj.:▪Karolina▪Kołodziej,▪Sebastian▪Miedza,▪Ma-
teusz▪Mrozek,▪Magdalena▪Stroka,▪Łukasz▪Urbaniak,▪Ida▪Zając),▪która▪zliczy▪głosy▪
i▪sporządzi▪listę▪wybranych▪do▪Rady▪Parafian.▪Po▪wyrażeniu▪przez▪nich▪zgody,▪li-
sta▪zostanie▪opublikowana.

▪▪ Zgodnie▪z▪tematem▪przewodnim▪niniejszego▪Informatora,▪dzisiaj,▪a▪także▪w▪ponie-
działek▪i▪wtorek,▪serdecznie▪zapraszam▪na▪adorację▪Najświętszego▪Sakramentu▪
poprzedzoną▪i▪zakończoną▪Mszą▪św.▪Ze▪względów▪organizacyjnych,▪by▪zapewnić▪
ciągłość▪osób▪adorujących,▪podaję▪ramowy▪plan▪czuwania▪przed▪Najświętszym▪
Sakramentem▪(oczywiście▪wszyscy▪są▪zaproszeni▪według▪swoich▪możliwości):

niedziela
–▪ 15.00▪–▪Róże▪Różańcowe▪
–▪ 15.45▪–▪Grupa▪Modlitwy▪Ojca▪Pio▪oraz▪Parafialny▪Zespół▪Caritas
–▪ 16.30▪–▪dzieci▪
–▪ 17.00▪–▪młodzież
–▪ 17.30▪–▪nabożeństwo▪dla▪wszystkich

poniedziałek i wtorek
–▪ 10.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Różańca
–▪ 11.00▪–▪adoracja▪w▪ciszy▪dla▪pracujących▪po▪południu
–▪ 12.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Anielskiej
–▪ 13.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Wniebowzięcia▪NMP▪
–▪ 14.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Matki▪Bożej▪Nieustającej▪Pomocy▪
–▪ 15.00▪–▪Grupa▪Modlitwy▪Ojca▪Pio▪oraz▪Parafialny▪Zespół▪Caritas
–▪ 16.00▪–▪adoracja▪w▪ciszy▪dla▪pracujących▪przed▪południem
–▪ 16.30▪–▪dzieci▪
–▪ 17.00▪–▪młodzież
–▪ 17.30▪–▪rodzice

9 marca – Niedziela I Wielkiego Postu
 8.00 – za † Bernarda Janoszek
 10.30 – za † Teresę Grabisch, † Antoniego Grabisch, †† Annę i Antoniego 

Mitko i † siostrę Małgorzatę
 17.15 – Gorzkie Żale
 18.00 – w intencji Parafian


