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Ostatni dzień czerwca w kalendarzu litur-
gicznym (choć dzisiaj przysłania go nie-
dziela) jest poświęcony Pierwszym Mę-
czennikom Świętego Kościoła Rzymskiego. 
Warto więc kontynuować myśli sprzed 
tygodnia o niezwykłym duchowym dzie-
dzictwie, które odnajdujemy w Wiecznym 
Mieście. Dodatkowo sprzyja temu trwa-
jąca właśnie parafialna pielgrzymka.
Nie ma drugiego takiego miasta, w któ-
rym poniosłoby śmierć za wiarę aż tylu 
męczenników co w Rzymie. Przez pierw-
szych 300 lat chrześcijaństwa to tam po-
wstawały dekrety prześladowcze i tam je 

skwapliwie wykonywano. Kościoły i ka-
plice Rzymu kryją w swoim cieniu setki 
ich relikwii. Samych papieży, którzy za 
wiarę oddali swoje życie, jest około trzy-
dziestu. Pierwsze prześladowanie, rozpę-
tane przez cesarza Nerona w latach 64–
67, było dużym zaskoczeniem. Wprawdzie 
nie ma żadnego rejestru osób, które od-
dały wtedy życie za Chrystusa, ale obli-
cza się, że było to kilka tysięcy chrześci-
jan. Wyrafinowanymi mękami i torturami 
Neron chciał zrzucić na nich winę za pod-
palenie Rzymu, którego się dopuścił, 
aby na jego zgliszczach wystawić nowe, 

J.-L. Gérôme, Ostatnia modlitwa chrześcijańskich męczenników, 1883 r.

piękniejsze miasto. Przez masowe egze-
kucje chciał odwrócić od siebie całą nie-
nawiść ludu rzymskiego. Najwybitniejszy 
historyk rzymski, Tacyt (zm. 120 r.), który 
uważał chrześcijan za sektę i jawnie okazy-
wał wobec nich swoją niechęć i pogardę, 
pisał tak: „(…) nie ustępowała hańbiąca 
pogłoska, lecz wierzono, że pożar był na-
kazany. Aby ją usunąć, podstawił Neron 
winowajców, najbardziej wyszukanymi 
kaźniami tych (…), których gmin chrześci-
janami nazywał. Początek tej nazwie dał 
Chrystus, który za panowania Tyberiusza 
był na śmierć skazany przez prokuratora, 
Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie 
zabobon zgubny znowu wybuchnął nie 
tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz 
także w stolicy (…). Schwytano więc naj-
pierw tych, którzy tę wiarę publicznie wy-
znawali (…). A śmierci im przydano urągo-
wisko, że okryci skórami dzikich zwierząt 
ginęli rozszarpywani przez psy albo przy-
bici do krzyżów. Gdy zabrakło dnia, pło-
nęli, służąc za nocne pochodnie”.
Świadectwo o prześladowaniu Kościoła za 
cesarza Nerona złożył także św. Klemens 
(trzeci następca św. Piotra, kierował Ko-
ściołem w latach 88–97). W swoim Liście 
do Koryntian tak pisał o wspaniałym przy-
kładzie męczenników:
„Zostawmy dawniejsze wzory i przejdźmy 
do bliższych nam bohaterów. Przypo-
mnijmy wspaniałe przykłady naszych już 
czasów. Z powodu złości i nienawiści ci, 
którzy stanowili najwyższe i najświętsze 
kolumny Kościoła, cierpieli prześladowa-
nia i potykali się aż do śmierci.
Przypatrzmy się świętym Apostołom. 
Piotr z powodu złośliwej zawiści zniósł 
nie jedno, nie dwa, ale wiele utrapień, 
a poniósłszy śmierć męczeńską, otrzymał 

zasłużone miejsce chwały. Paweł, bole-
jąc z powodu zawziętości i zwady, ode-
brał nagrodę za wytrwałość. Siedem razy 
więziony, wypędzany, kamienowany, jako 
głosiciel Ewangelii na Wschodzie i Zacho-
dzie dzięki swojej wierze zdobył rozgło-
śną sławę. Skoro pouczył już cały świat 
o sprawiedliwości i dotarł aż do krańców 
Zachodu, złożył swoje świadectwo wobec 
władców. W ten sposób odszedł z tego 
świata i zamieszkał wśród świętych, i stał 
się dla wszystkich wspaniałym wzorem 
cierpliwości.
Do tych mężów wiodących święte życie 
dołączyła wielka rzesza wybranych, któ-
rzy wycierpiawszy wiele prześladowań 
i tortur z powodu nienawiści, stali się dla 
nas doskonałym wzorem. Z powodu zawi-
ści niewiasty zniosły najokrutniejsze prze-
śladowania. Poddane srogim i bezbożnym 
torturom, zwycięsko przemierzyły drogę 
wiary, a chociaż słabe ciałem, otrzymały 
chwalebną nagrodę. Nienawiść oderwała 
żony od mężów wbrew wypowiedzi na-
szego praojca Adama: «Ta jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała». Nie-
nawiść i niezgoda obaliły wielkie miasta 
i zupełnie wyniszczyły potężne narody.
Najmilsi! Piszemy o tym nie tylko dla wa-
szego napomnienia, ale także po to, aby 
i siebie napomnieć. Albowiem znajdu-
jemy się na tym samym placu boju i po-
dobna czeka nas walka. Dlatego porzućmy 
próżne i jałowe troski, a trzymajmy się 
chwalebnych i czcigodnych wskazań na-
szej tradycji. Starajmy się osiągnąć to, co 
jest piękne, miłe i przyjemne w obliczu 
naszego Stwórcy. Wpatrujmy się w krew 
Chrystusa i pamiętajmy, jak bardzo droga 
jest Ojcu. Przelana dla naszego zbawienia, 
przyniosła całemu światu nawrócenie”.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

30 czerwca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Wiktorii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny

 10.30 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-
krewieństwa

  – modlitwa za roczne dziecko: Nikodem Hasterok
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu kwietniu: † Danutę Kwiatkowską, 

† Zbigniewa Barborkę

1 lipca – poniedziałek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Ryszarda 
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

2 lipca – wtorek 
 19.00 – za † męża Leszka, † mamę Helenę, †† dziadków Joannę i Grzegorza 

oraz †† z pokrewieństwa 

3 lipca – środa — święto św. Tomasza Apostoła
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Sgraja z okazji 
80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

4 lipca – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† z rodzin Malkusz i Kazik 

oraz † ciocię Annę Jelito

5 lipca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

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

6 lipca – sobota — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Marię Kalińską [od rodziny Koszutów z Obidzy]

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP. Tym razem nie będzie wspólnego rozważania w ramach nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę 7 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy ślubo-

wana piesza pielgrzymka wiernych z obu zdzieszowickich parafii do Ujazdu-Stu-
dzionki. Powrót i powitanie pielgrzymów o godz. 18.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karina Kuszek z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowi-
cach) i Marcin Polak z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowicach)  — zapowiedź II; 
Agnieszka Kupka z Poznania (wcześniej zam. w Zdzieszowicach) i Michał Zawadzki 
z Poznania— zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie wsparciem Seminarium Duchownego i instytucji diece-
zjalnych. „Bóg zapłać!”

 13.00 – ślub rzymski: Agnieszka Szenkel i Radosław Podgórniak
 19.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie siostry, † bab-

cię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † córkę Krystynę w 6. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa
 10.30 – za † męża i ojca Andrzeja Kowalczyka w 2. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda 
  – modlitwa za roczne dziecko: Wiktor Drozd
 14.00 – chrzest: Stanisław Głowacki
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Jana Wojciechowskiego w 10. rocznicę śmierci, † bratową 

Mariolę Wojciechowską w 5. rocznicę śmierci

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


