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Niesłabnąca żywotność kultu św. Antoniego Padew-
skiego w naszej parafii jest zrozumiała i oczywista. 
Stąd zbliżające się liturgiczne wspomnienie „byłego” 
Patrona zachęca do kolejnej refleksji inspirowanej 
jego życiem, a dokładniej dwoma legendami, które 
z pewnością są dobrze znane. Pierwsza z nich opo-
wiada, jak to brat Antoni został wysłany przez prze-
łożonych do Rimini, z poleceniem nauczania i na-
wracania heretyków, którzy w tym mieście mieli 

wielu zwolenników. Jego słowa 
jednak, pomimo natchnionych 
zdolności naszego świętego, nie 
przekonały słuchaczy, którzy na-
wet przepędzili go, złorzecząc 
i mówiąc, aby się wyniósł z mia-
sta. Wówczas Antoni, nie zra-
żony niepowodzeniem, poszedł 
nad rzekę, która w okolicach Ri-
mini wpadała do Morza Adria-
tyckiego. Zwracając się do wód 
rzeki zaczął przemawiać: „Słu-
chajcie słowa Bożego, wy, ryby 
morskie i rzeczne, jeżeli here-
tycy nie chcą go słuchać!”. Gdy 
tylko wypowiedział te słowa, do 
brzegu zbliżyło się mnóstwo ryb 
różnej wielkości i gatunków, za-
równo rzecznych jak i morskich. 
Wszystkie wystawiły głowy nad 
poziom wody i zwróciły się ku 
świętemu Antoniemu, który po-
lecił im, aby ustawiły się przed 
nim według wielkości, z przodu 
najmniejsze, zaś z tyłu najwięk-
sze. Tak też uczyniły. Następnie 
zaczęły słuchać jego słów, od-
powiadając na znak zrozumie-
nia skłonami głowy. Im dłużej 
święty Antoni przemawiał, tym 
więcej ryb przybywało. Widząc 

takie zjawisko mieszkańcy Rimini, a tym 
bardziej heretycy, nie mogli pozostać obo-
jętni, toteż zaczęli przychodzić i przysłu-
chiwać się niecodziennemu nauczaniu 
głoszonemu przez tak zdolnego kazno-
dzieję oraz zobaczyć tak niezwykłe au-
dytorium. Po skończonym kazaniu ryby 
odpłynęły, dla okazania swej radości wy-
skakując z wody, natomiast ludzie prosili 
Antoniego, aby pozostał w mieście i dalej 
głosił kazania. Doszło do tego, że Antoni 
nawrócił heretyków i zdobył przychylność 
wszystkich mieszkańców Rimini.
Drugie opowiadanie opisuje wydarzenie, 
które moglibyśmy nazwać powtórką albo 
raczej nowym Zesłaniem Ducha Świętego. 
Wiosną 1228 roku Antoni wybrał się do 
Rzymu do swego przełożonego general-
nego, który prosił go o pomoc. W tym 
czasie był już znanym i cenionym kazno-
dzieją, a jego sława dotarła również do 
uszu papieża Grzegorza IX. Poproszono 
go więc o wygłoszenie nauki w obecności 
Ojca Świętego i kolegium kardynałów. Po-
chodzili oni z różnych krajów i każdy z nich 
posługiwał się własnym językiem, grec-
kim, łacińskim, francuskim, niemieckim, 
angielskim i innymi. Antoni, natchniony 
przez Ducha Świętego, wyjaśniał Słowo 
Boże z takim zapałem, mądrością i zdol-
nością, że wszyscy słuchacze, choć wywo-
dzili się z różnych narodów, rozumieli jego 
słowa, tak jakby mówił w ich własnym ję-
zyku. Wszyscy byli zdumieni. Wydawało 
się, że został odnowiony dawny cud Pięć-
dziesiątnicy, gdy za sprawą Ducha Świę-
tego apostołowie przemawiali różnymi ję-
zykami. Kardynałowie z podziwem mówili 
jeden do drugiego: „Czyż ten, który prze-
mawia, nie jest Portugalczykiem? Jak więc 
słyszymy w jego mowie nasze własne ję- B. Rodriguez, Św. Antoni g łoszący kazanie do ryb, 1779 r.

zyki?”. Także sam papież zachwycony głę-
bią jego słów, powiedział: „Rzeczywiście, 
ten jest arką Testamentu i biblioteką Pi-
sma świętego”.
Obydwie historie przypominają ciągle ak-
tualny postulat, by ożywić w sobie pragnie-
nie i potrzebę słuchania Boga. A skoro wie-
rzymy, że Biblia jest słowem Boga, można 
zastanowić się nie tylko nad tym, co zro-
bić, by częściej sięgać po Pismo Święte, 
ale także by czytając Biblię, naprawdę słu-
chać i usłyszeć Boga. Chodzi o taką lek-
turę Pisma świętego, dzięki której zacznie 
ono do nas przemawiać i dzięki której od-
krywać będziemy i Boga, i siebie samych. 
Warto przyjąć kilka podstawowych zało-
żeń. Po pierwsze, usłyszenie tego, co ktoś 
ma nam do powiedzenia, wymaga zawsze 
czasu i pewnej uwagi z naszej strony. Po-
dobnie jest z czytaniem Pisma świętego. 
Nie da się go czytać w pośpiechu. Po dru-
gie, gdy po raz pierwszy z kimś się spoty-
kamy, potrzeba dowiedzieć się, kim jest 
nasz rozmówca. Czasem trzeba wysłuchać 
historii jego życia lub przynajmniej opo-
wiadania o wydarzeniach, które pomogą 
zrozumieć to, co ma nam do powiedzenia. 
Podobnie ma się rzecz z Biblią. Choć jest 
ona słowem Boga, jest jednocześnie sło-
wem spisanym przez konkretnych ludzi. 
W praktyce oznacza to poważne trakto-
wanie ludzkich autorów Pisma świętego, 
co zakłada pewien wysiłek zdobycia nie-
zbędnych informacji o historii, kulturze, 
języku, symbolice i sposobach pisania jej 
ludzkich autorów. Warto sięgać po co-
raz bardziej dostępne słowniki, encyklo-
pedie i komentarze biblijne. Idealnie by-
łoby, gdybyśmy mogli częściej wspólnie 
rozważać Biblię. A może już czas na po-
wstanie w naszej parafii kręgu biblijnego?



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

10 czerwca – X NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Jana Klimaszewskiego, a także dla Antoniego oraz o wszelkie łaski 
dla całej rodziny

  – chrzest: Jagoda Ruczaj
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† Janinę i Tadeusza Borowskich w 1. rocznicę śmierci

11 czerwca – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Kauf

12 czerwca – wtorek
 18.00 – z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne ła-

ski dla zaangażowanych w przygotowanie 3. ołtarza w uroczystość 
Bożego Ciała (ul. Pionierów 99), a także w intencji ich rodzin

13 czerwca – środa
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 czerwca – czwartek
 18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinri-
cha i Helmuta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

15 czerwca – piątek
 18.00 – za † matkę Marię Mende w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Ottona 

oraz †† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

16 czerwca – sobota
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Antoniego 
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o wszelkie łaski dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W środę zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważa-
nie i procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi, zaś po Mszy św. swoje zebranie będą 
mieli lektorzy i ministranci.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej li-
turgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.

 ▪ Również w piątek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie Parafialnego Zespołu Ca-
ritas. Tematem będzie organizacja letniego wypoczynku dla dzieci. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (17 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje 
święto patronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00. 

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (3. niedziela miesiąca) o godz. 15.30 zapraszam na 
niedzielną „kawę z księdzem”. Tematem spotkania będą cuda eucharystyczne.

 ▪ W środę 20 czerwca o godz. 18.00 na placu katedralnym w Opolu odbędzie się 
charytatywny koncert na rzecz katedry opolskiej. Wystąpią: Natalia Kukulska, 
Cello Brothers oraz TGD. Bilety cegiełki w cenie 30 zł nabyć można na Wydziale 
Teologicznym w Opolu, w kancelarii parafii katedralnej oraz w kurii diecezjalnej. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Michał Han ze Zdzieszowic i Patrycja Fudali ze Zdzieszo-
wic — zapowiedź I;

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą 
niedzielę kolektę przekażemy na remont dachu kościoła św. Antoniego. Serdecz-
nie polecam życzliwości drogich Parafian tę zbiórkę, która stanowi wyraz naszej 
wdzięczności i jedności. „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

17 czerwca – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Józefa z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o wszelkie łaski dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewiczów oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji 
urodzin [ofiarowana od DDP „Stokrotka”]


