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Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
14 sierpnia 2009 roku Ojciec Święty Bene-
dykt XVI mianował nowym biskupem opol-
skim kapłana naszej diecezji, profesora Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
ks. Andrzeja Czaję. Biskup Nominat przyjął 
święcenia biskupie w katedrze opolskiej 29 
sierpnia 2009 roku z rąk swojego poprzednika, 
arcybiskupa Alfonsa Nossola, i rozpoczął po-
sługę jako trzeci biskup diecezjalny Kościoła 
opolskiego. Jako hasło biskupiego posługiwa-
nia przyjął słowa Astare coram Te et Tibi mi-
nistrare („Trwać przed Tobą i Tobie służyć”).
Wspominając tamto wydarzenie i 10 lat po-
sługi biskupa Andrzeja Czai, pragniemy oto-
czyć Pasterza diecezji szczególną modlitwą, 
dziękując za Jego pasterskie zaangażowanie 
w diecezji, na forum Konferencji Episkopatu 
Polski i w Kościele powszechnym.
Chcemy dziękować za dzielenie się i umac-
nianie nas Słowem Bożym w pełnych troski 
o człowieka i jego zbawienie homiliach, kon-
ferencjach, rekolekcjach, listach pasterskich, 
a także w środkach masowego przekazu, 

Święcenia biskupie z 2009 r. — fot. A. Nowak 

codziennie pół godziny przed Mszą św., a w najbliższym tygodniu będzie dodatkowo 
w piątek i sobotę od godz. 18.00 do 19.00. Nadmienię, że Msza św. z okazji rozpo-
częcia nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września (poniedziałek) o godz. 8.00.

 ▪ Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film 
Tajemnica Ojca Pio. To najnowsze, biograficzne dzieło 
o wielkim „naszym” świętym. Twórcy zadbali o niepu-
blikowane dotąd materiały m.in.: nagrania Ojca Pio 
w zakonie w Pietrelcinie, zeznania świadków, świadec-
twa uzdrowień oraz ekskluzywny materiał dokumentu-
jący niedawną ekshumację ciała św. Ojca Pio. Z inicja-
tywy naszej parafii i dzięki życzliwości MGOKSiR-u film 
będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach w na-
stępujących terminach: 18 września (środa), o godz. 
10.30; 20 września (piątek) o godz. 19.00 oraz 22 wrze-
śnia (niedziela) o godz. 17.30. Na pierwszy z ww. se-
ansów można się zapisywać także w DDP „Stokrotka”.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sabina Sapich ze Zdzieszowic i Andrzej Hasterok ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary, a także ogromną pomoc w pracach przy naszych obiek-
tach parafialnych.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Stanisława Kulczyńskiego, 
lat 70, wcześniej mieszkał przy ul. Wolności, aktualnie przy ul. Nowej (pogrzeb od-
był się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

zwłaszcza w cotygodniowym Słowie na 
niedzielę w Radio Doxa.
Z okazji 10. rocznicy święceń i posługi 
w Kościele opolskim chcemy też dzię-
kować za Jego świadectwo modlitwy 
i służby: za troskę o świętość życia kapła-
nów i osób konsekrowanych, o wiarę mło-
dego pokolenia oraz świętość rodzin, za 
reaktywowanie Bractwa św. Józefa i po-
wołanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek 
Dziecięctwa Bożego oraz wiele innych 
dzieł znanych tylko dobremu Bogu.

Na dziękczynną Mszę św. w intencji bi-
skupa Andrzeja Czai zapraszamy w czwar-
tek 29 sierpnia o godz. 18.30 do katedry 
opolskiej. Prosimy również, aby w tym 
dniu w każdej parafii naszej diecezji pa-
miętać o biskupie Andrzeju podczas Mszy 
św. i wspomnieć Pasterza diecezji w mo-
dlitwie wiernych, a po Komunii św. od-
śpiewać dziękczynne Te Deum laudamus.
Trwając w radosnej wdzięczności, z serca 
Wam błogosławimy. 

bp Paweł Stobrawa     bp Rudolf Pierskała

Opolscy biskupi pomocniczy zapraszają – ciąg dalszy  __________________________

Opolscy biskupi pomocniczy  
zapraszają do wdzięcznej modlitwy 

w intencji biskupa ordynariusza  
Andrzeja Czai z okazji dziesięciolecia 

posługi w Kościele opolskim



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

25 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny i Aleksandra 
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Krystynę i Szczepana Janocha oraz Irenę i Pawła Josz, 
†† dziadków, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, a zwłaszcza o zdrowie dla brata 
Henryka oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, a zwłaszcza dar kapłaństwa i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w mojej intencji

26 sierpnia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
 19.00 – za †† Franciszka i Teresę Rybol [ofiarowana od Klary i Sylwii]

27 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Moniki
 19.00 – za †† rodziców Alfonsa i Halinę Bohdan oraz †† z pokrewieństwa

28 sierpnia – środa — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
 7.00 – za † męża Wilhelma w 9. rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

29 sierpnia – czwartek — wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
 19.00 – za † ojca Rafała Schulwitz w 25. rocznicę śmierci, † matkę Martę, 

† męża Henryka, †† z pokrewieństwa Schulwitz, Kowolik i Wancke

30 sierpnia – piątek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 
Joachima z okazji 60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej 
rodziny

31 sierpnia – sobota
 12.00 – ślub rzymski: Daniel i Sylwia Porada
 14.00 – chrzest: Leo Ethan Nowak
 19.00 – za zmarłych w miesiącu sierpniu: † Jadwigę Osmann, † Horsta Knoppa, 

oraz † Stanisława Kulczyńskiego

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________
 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze Zgro-

madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze misyjne 
na 2020 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji. 

 ▪ W poniedziałek (26 sierpnia) o godz. 18.00 odbędzie się w kościele spotkanie for-
macyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W czwartek (29 sierpnia) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. 
Antoniego (w sali św. Mikołaja) odbędzie się zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej.

 ▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office 
Ecologic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektro-
nicznego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki telewi-
zyjne, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki na 
realizację swoich zadań statutowych. W czwartek 29 sierpnia od godz. 12.00 do 
16.00 zostanie przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny serdecznie zapraszają  w dniach od 
29 sierpnia do 1 września br. na Wielki Odpusty Kalwaryjski ku czci Aniołów Stró-
żów. Szczegółowy program zamieszczony jest w gablotce.

 ▪ W przyszłą niedzielę (1 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (w salce św. Mikołaja) odbędzie się spotkanie modlitewno-for-
macyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
Przy okazji Franciszkański Zakon Świeckich informuje, że w dniach od 6 do 8 wrze-
śnia br. (początek w piątek o godz. 17.00) w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej 
Anny odbędą się Dni Duchowości Franciszkańskiej.

 ▪ Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty z racji zbliżają-
cego się nowego roku szkolnego. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest 

1 września – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Huberta Szulc w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – za † żonę Jadwigę Antys w 2. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Góra, 

Doliński i Antys
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, † brata Jana, † bratową 

Annę, † szwagra Ireneusza, † męża Pawła, † syna Damiana oraz du-
sze 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


