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W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wska-
zuje na dwa najważniejsze przykazania. 
Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie 
miłości człowieka. […] W uniwersalny na-
kaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest mi-
łość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona 
poprzez codzienną obywatelską uczciwość, 
gotowość służby i poświęcenia na rzecz do-
bra wspólnego oraz międzypokoleniową 
solidarność, odpowiedzialność za najsłab-
szych, których Bóg stawia na naszej drodze. 
Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest 
obrona jej suwerenności. […]
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości po-
zostawili nam nasi przodkowie. Życiową po-
stawą potwierdzili, że droga do odzyskania 
przez Naród Polski swego niepodległego 
i suwerennego państwa wiodła nie tylko 
poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, 
dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Pola-
ków, ale przede wszystkim przez miłość do 
Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz mo-

dlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrz-
ności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego 
narodu odrodziła się po 123 latach niewoli 
niepodległa Polska. Rodziła się ona naj-
pierw w sercach i umysłach naszych przod- 
ków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.
Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła 
w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, 
a także z powodu win i zaniedbań społe-
czeństwa  szlacheckiego,  zwłaszcza  czę-
ści arystokracji, dygnitarzy państwowych 
i niektórych hierarchów kościelnych. […] 
Kolejne zrywy narodu do walki zbrojnej 
o niepodległość Ojczyzny – poczynając od 
insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres 
napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie li-
stopadowe i styczniowe – nie przynosiły re-
zultatów i powodowały nasilające się re-
presje ze strony zaborców oraz niszczenie 
polskiej kultury i prześladowanie Kościoła, 
który zawsze wspierał narodowe zmaga-
nia o odzyskanie wolności. Nie sposób nie 

Wymodlona i wywalczona wolność
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wspomnieć późniejszych powstań – wiel-
kopolskiego i śląskich, wpisanych w czas 
formowania się Państwa Polskiego.
Po klęsce powstania listopadowego, z Bo-
żej  inspiracji w  sercach grupy Polaków, 
m.in. na emigracji w Paryżu, kształtowała 
się idea, że dla odzyskania wolności ko-
nieczne jest odrodzenie religijne narodu 
i  związana z nim odnowa moralna oraz 
praca nad rozbudzeniem świadomości na-
rodowej w szerokich warstwach społeczeń-
stwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń pol-
skiego społeczeństwa w XIX w. był grzech 
pijaństwa, który niszczył duchowo i moral-
nie. Trzeźwość narodu była wielką troską 
Kościoła katolickiego. […]
Do swoistej przemiany moralnej doszło na 
ziemiach polskich od lutego do paździer-
nika 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo 
licznych nabożeństwach i procesjach pa-
triotycznych […]. W drugiej połowie XIX w. 
niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym 
i religijnym szerokich warstw społeczeń-
stwa polskiego pod trzema zaborami ode-
grali duchowni i świeccy katolicy animu-
jący bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, 
itd., skupiające Polaków w obronie wiary 
katolickiej, języka ojczystego, prawa wła-
sności, a także w działalności charytatyw-
nej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodar-
czej i kulturalnej. […] Miłosierny Bóg dał 
Polskiemu Narodowi w okresie zaborów 
wielu  świętych  i  błogosławionych,  któ-
rych życie, modlitwa, duszpasterska po-
sługa oraz działalność przyczyniły się do 
obudzenia religijnego, społecznego i na-
rodowego Polaków. Do pierwszorzędnych 
postaci należy zaliczyć św. abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, św. o. Rafała Kalinow-

skiego, bł. o. Honorata Koźmińskiego, św. 
bp. Józefa Sebastiana Pelczara, św. abp. Jó-
zefa Bilczewskiego, bł. Edmunda Bojanow-
skiego, bł. ks. Bronisława Markiewicza, bł. 
s. Marię Angelę Truszkowską, bł. s. Klarę 
Ludwikę Szczęsną, bł. s. Bernardynę Ma-
rię Jabłońską, św. s. Urszulę Ledóchowską, 
bł. s. Marię Darowską. […] Ducha Polskiego 
Narodu w dążeniu do niepodległości umac-
niała też postawa prymasów Polski […]. Na 
niezwykłą rolę polskiej kultury w zacho-
waniu ducha narodowego i w odzyskaniu 
niepodległości wskazywał św. Jan Paweł 
II. W żadnym innym okresie Naród Polski 
nie wydał tylu genialnych twórców: pisa-
rzy, takich  jak Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Sien-
kiewicz;  kompozytorów, wśród których 
znaleźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Mo-
niuszko, Feliks Nowowiejski; czy malarzy: 
Józefa Chełmońskiego, Jana Matejkę, Ar-
tura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. 
Ich dzieła, wyrastające z chrześcijańskiego 
i narodowego ducha, kształtowały polskie 
serca i umysły w zmaganiach o wolną Oj-
czyznę. W dobie zaborów trudną do prze-
cenienia rolę w podtrzymaniu  i przeka-
zywaniu wiary katolickiej oraz polskości 
odgrywały polskie rodziny […].
Niepodległość została wymodlona, wypra-
cowana i wywalczona przez Polaków, któ-
rzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugrun-
towanymi w wierze i odpowiedzialnymi za 
naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. 
wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Po-
lacy stanęli razem do budowania niepodle-
głej Rzeczypospolitej w historycznej chwili 
danej przez Boga po I wojnie światowej. […]
Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo 
dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, odda-
jemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani […]. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

4 listopada – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
  8.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz †† z pokrewieństwa
  10.30 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę oraz Antoniego i Matyldę, 

†† z rodzin Skóra, Niestrój, Stanusch i Klimek
  17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryki i Piotra z oka-
zji 40. rocznicy ślubu i 60. rocznicy urodzin Eryki oraz opiekę Bożą 
w całej rodzinie

5 listopada – poniedziałek
  17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
  18.00 – za †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skóra, † ojca Rudolfa, 

†† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę Malik oraz 
†† dziadków

6 listopada – wtorek 
  17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi Gorzel z okazji 
95. rocznicy urodzin oraz dla Stanisława Górala z okazji 90. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

7 listopada – środa 
  7.00 – za † Zenona Dobrowolskiego
  17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych

8 listopada – czwartek
  17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
  18.00 – za † brata Artura oraz †† rodziców Irmgardę i Herberta Szołtysek

9 listopada – piątek — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  18.00 – za † męża Norberta Kowolika, †† rodziców Wiktorię i Teodora 

Newrzella, †† teściów Agnieszkę i Juliusza, †† rodzeństwo oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

10 listopada – sobota — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  18.00 – za † siostrę Annę Marię Kampa, † jej męża Willibalda oraz †† z po-

krewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj oraz jeszcze do czwartku włącznie serdecznie zapraszam o godz. 17.30 na 
nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych, których imiennie bę-
dziemy wspominać przed modlitwą różańcową.

 ▪ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie 
się posiedzenie Parafialnego Zespołu Caritas, którego głównym tematem będzie 
organizacja spotkania dla seniorów naszej parafii, zaplanowanego na 1 grudnia br.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że w dniu 7 listopada (środa) o godz. 15.30 
odbędzie się spotkanie modlitewne w sali św. Mikołaja poświęcone zmarłym 
członkom Klubu. Modlitwy poprowadzi Pani Urszula Szramka.

 ▪ Również w środę (7 listopada) o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego odbędzie się spotkanie członków i sympatyków rodziny bł. 
Edmunda Bojanowskiego.

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

 ▪ 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 seminarium duchownego i innych 
instytucji diecezjalnych. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Po-
moc Kościołowi w Potrzebie. „Bóg zapłać” za ofiary. 

11 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
  8.00 – za † siostrę Krystynę w 1. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i ro-

dzeństwo
  10.30 – za †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazur, † żonę Annę, †† z pokre-

wieństwa z obu stron
   – chrzest: Oliwia Maria Kołodziej
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † mamę Anelizę Barborka, †† dziadków, † wujka Jerzego, 

†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

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


