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Szczególnie podniosły charakter przeżywanych 
dziś w naszej parafii dwóch uroczystości – pa-
tronalnej ku czci św. Ojca Pio oraz rocznicy po-
święcenia kościoła – określają liczby odnoszące 
się do lat: 100, 50 i 5. Przed 100 laty (20 wrze-
śnia 1918 r.) miało miejsce wydarzenie, które 
odmieniło życie nie tylko młodemu jeszcze ka-
pucynowi, ojcu Pio. Wspominał je tak: „…w cza-
sie, gdy to wszystko się działo, zobaczyłem przed 
sobą tajemniczą postać podobną do tej, którą 
widziałem wieczorem 5 sierpnia, różniącą się 
tylko tym, że z jej dłoni, stóp i boku ściekała 
krew. Jej wzrok mnie poraził… Obraz postaci 
zniknął, a ja zobaczyłem, że dłonie, stopy i bok 
były zranione i ściekała z nich krew. Proszę sobie 
wyobrazić, jakiej udręki doświadczyłem wtedy 
i jakiej doświadczam ciągle prawie każdego dnia. 
Rana serca broczy krwią, zwłaszcza od czwartku 
wieczorem aż do soboty. [...] Umieram z bólu 
z powodu udręki i zamieszania, jakie potem na-
stąpiły…”. Dar stygmatyzacji z 1918 r. miał już 
wcześniejsze objawy. Tylko nieliczni wiedzieli 
o przeżyciach, które zdarzyły się kilka dni po 
prymicjach w rodzinnej Pietrelcinie – był to sier-
pień 1910 r. Dopiero po czasie Ojciec Pio pisał 
o nich swojemu spowiednikowi, ojcu Benedyk-
towi: „Przydarzyła mi się pewna rzecz, której ja 
nie umiem ani wyjaśnić, ani pojąć. Na środku 
dłoni pojawiło się coś czerwonego, jakby w for-
mie pieniążka, z towarzyszącym silnym i ostrym 
bólem w środku tej czerwonej plamy. Ból ten był 

bardziej odczuwalny w lewej dłoni, 
tak iż jeszcze go czuję. Również pod 
stopami czuję lekki ból. To zjawisko 
powtarza się już od roku; ale teraz  
od dawna nie występowało”.
Drugim wydarzeniem, które upa-
miętnione zostało przeżywanym Ro-
kiem Jubileuszowym, jest przejście 

Ojca Pio, niezwykłego kapucyna, mistyka 
i stygmatyka, do Domu Ojca, bardzo czę-
sto nazywane narodzinami dla nieba. Było 
to równo 50 lat temu, 23 września 1968 r. 
W tym dniu jednak nie zakończyła się jego 
duchowa obecność na tym świecie. Jest 
tak, po pierwsze, dlatego, że nadal jego 
wstawiennictwo potrafi wyjednać u Boga 
bardzo wiele łask i uzdrowień, które wierni 
uznają za niezwykłe i cudowne. Kapucyni 
z San Giovanni Rotondo wydają dwa pe-
riodyki poświęcone dziełom i duchowo-
ści Ojca Pio. Wśród tematycznych działów 
tychże czasopism w prawie wszystkich nu-
merach są tzw. Testimonianze (świadec-
twa). Są to niezwykłe, bardzo interesu-
jące, dające wiele do myślenia wyznania 
szczęśliwców, obdarowanych łaską Bożą, 
uzdrowieniem ciała i duszy. Po drugie, du-
chowa obecność św. Ojca Pio polega i na 
tym, że jego świętość ciągle na nowo inspi-
ruje i kształtuje u wielu chrześcijan ducho-
wość opartą na pragnieniu, które młody 
kapucyn wyraził bardzo zdecydowanie: 
„Od jakiegoś czasu odczuwam w sobie po-
trzebę ofiarowania siebie Panu jako żer-

twy za biednych grzeszników i za dusze 
czyśćcowe. To pragnienie stale wzrasta 
w moim sercu do tego stopnia, że stało  
się ono wręcz moją mocną pasją”.
I jeszcze jedna „okrągła” rocznica, czyli 5., 
która odnosi się do związania Ojca Pio 
z utworzoną 23 września 2013 r. naszą pa-
rafią i poświęceniem w tym dniu na tytuł 
Świętego z Pietrelciny naszego kościoła. 
Kto policzy łaski i zmierzy dobro, których 
doświadczać możemy od 1826 dni z racji 
istnienia swoistego, duchowego centrum 
na Starym Osiedlu, któremu patronuje 
św. Ojciec Pio. Opisać możemy tylko to, 
co odnotowują parafialne księgi, np. to, że 
w tym kościele ochrzczono już 199 osób, 
że do Pierwszej Komunii Świętej przystą-
piło 145 dzieci, że sakrament bierzmo-
wania przyjęło 104 młodych ludzi, że 72 
pary zawarły sakrament małżeństwa, a na 
miejsce wiecznego odpoczynku odprowa-
dziliśmy 106 parafian. A ile poruszeń pod 
wpływem słowa Bożego, ile uzdrawiają-
cych spowiedzi, ile Komunii dających na-
dzieję, Życie i Miłość? Bóg to wie. Jemu 
niech za to wszystko będą dzięki!  

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2019 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych 
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedsta-
wienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne. 

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 

100, 50 i 5 — odpust i kiermasz w blasku Roku Jubileuszowego – ciąg dalszy ____



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

23 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego 
kościoła (kiermasz) i odpust parafialny

 8.00 – za †† Pawła i Erykę Złotoś, †† ich trzech synów oraz †† z pokre-
wieństwa

 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kamili i Michała oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † matkę Krystynę Janocha w 1. rocznicę śmierci, † jej męża 

Szczepana oraz †† rodziców z obu stron
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Marii oraz 
opiekę Bożą w całej rodziny

24 września – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Barbary z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

25 września – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Jana i Emmę Schampera, † siostrę Felicję, † brata 

Heinricha i †bratową Elżbietę, †† dwóch szwagrów Richarda i Jana, 
† ciocię Agnieszkę oraz † męża Helmuta Rudoll

26 września – środa
 7.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz oraz Klarę i Adolfa Zer mann, 

†† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa Paisdzior, † bratową Krystynę, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

27 września – czwartek — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz o wiekuiste szczę-
ście dla † Gerharda Lebok

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocze-
śnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji gościem parafii 
jest ks. dr nauk biblijnych Andrzej Demitrów, wikariusz biskupi ds. Życia Konse-
krowanego. Ks. Andrzejowi z serca dziękuję za obecność i głoszone słowo Boże. 
Dziękuję gorąco także wszystkim służbom – na czele z muzyczną, liturgiczną i po-
rządkową (w miniony piątek pracowało kilkanaście osób) oraz Parafialnej Radzie 
Duszpasterskiej za przygotowanie uroczystości. Kochanym Parafianom i wszyst-
kim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę obfitości łask otrzy-
manych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że również dzisiaj, o godz. 15.30, nastąpi 
wyjazd członków Klubu do Kędzierzyna-Koźla na paraliturgiczne nabożeństwo 
w kościele prawosławnym i spotkanie z ks. proboszczem.

 ▪ W poniedziałek (24 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

28 września – piątek — wspomnienie św. Wacława, męczennika
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy i Wincentego z okazji 25. 
rocznicy ślubu oraz z okazji kolejnej rocznicy urodzin męża

29 września – sobota — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców z obu stron, 

†† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa

30 września – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich trzy córki 

i † syna syna oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Waldemara 
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Artur Lepich
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za zmarłych w miesiącu sierpniu: † Huberta Szulca

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


