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Jedną z bardziej znanych budowli Rzymu 
jest starożytne mauzoleum Hadriana 
zwane Zamkiem Świętego Anioła. Przy-
wołuję to miejsce ze względu na wyda-
rzenia jakie działy się w 590 r. W Rzy-
mie panowała wtedy straszliwa zaraza, 
do tego wylał Tyber, a na domiar złego 
miastu grozili Longobardowie. W tym 
czasie papieżem został mianowany 
Grzegorz (liturgicznie wspominamy go 
3 września). Widząc straszne żniwo za-
razy, zarządził procesję pokutną dla od-
wrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, 
w których miały gromadzić się poszcze-
gólne stany i z nich miały wyruszyć pro-
cesje do bazyliki Matki Bożej, gdzie 
papież-elekt wygłosił wielkie przemó-
wienie o modlitwie i pokucie. Podczas 
procesji Grzegorz zobaczył nad mauzo-
leum Hadriana anioła chowającego wy-
ciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę 
zrozumiano jako koniec plagi. Utrwa-
lono ją artystycznie – od XII w. nad mau-
zoleum Hadriana widnieje ogromny po-
sąg anioła ze wzniesionym mieczem. 
Papież Grzegorz – który należy do naj-
większych Ojców Kościoła i któremu 
tradycja nadała tytuł Wielki – był czło-
wiekiem rzeczywiście wybitnym. Uro-
dzony w 540 r. w Rzymie w zamożnej 
rodzinie patrycjuszów z rodu Anicjuszy, C. Saraceni, Święty Grzegorz Wielki, XVII w.

Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Ponawiam zaproszenie na film o wielkim „naszym” świętym pt. Tajemnica Ojca 

Pio, który będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach w następujących ter-
minach: 18 września (środa), o godz. 10.30; 20 września (piątek) o godz. 19.00 
oraz 22 września (niedziela) o godz. 17.30. Na pierwszy z ww. seansów można się 
jeszcze zapisywać w kancelarii parafialnej.

 ▪ 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 za prace przy naszych obiektach parafialnych.

który wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz 
Stolicy Apostolskiej. Jego rodzice, św. Gor-
dian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. 
Grzegorz, mając za sobą świetne osiągnię-
cia w urzędach cywilnych, łącznie ze stano-
wiskiem prefekta Rzymu, niespodziewanie 
opuścił tak eksponowane stanowisko i wstą-
pił do benedyktynów, zamieniając własny, 
rodzinny dom na klasztor dla dwunastu to-
warzyszy – pan Rzymu został ubogim mni-
chem. Klauzura Grzegorza nie trwała jed-
nak długo, gdyż jego doświadczenie zdobyte 
w administracji cywilnej i powszechny szacu-
nek, jaki sobie zaskarbił, sprawiły, że został 
mianowany diakonem i wysłany jako przed-
stawiciel dyplomatyczny do Konstantyno-
pola, a w końcu papież Pelagiusz II wezwał 
go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu 
bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i słu-
żył radą. Gdy na wskutek wspomnianej wy-
żej zarazy zmarł Pelagiusz II, lud, senat i kler 

rzymski jednogłośnie wybrali Grzegorza. Na 
początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie 
pokorny tytuł, który równocześnie miał być 
programem jego pontyfikatu: servus servo-
rum Dei – „sługa sług Bożych”. Codziennie gło-
sił słowo Boże. Był stanowczy wobec nadużyć. 
Zreformował służbę wobec ubogich. Zajął się 
nawracaniem młodych narodów i nowym 
układem sił w Europie: Wizygoci w Hiszpanii, 
Frankowie, Saksończycy migrujący do Bryta-
nii oraz Longobardowie byli uprzywilejowa-
nymi adresatami jego misji ewangelizacyjnej. 
Pomijając wnikliwszy odgląd pontyfikatu 
Grzegorza, myślę, że warto m.in. wspomnieć 
o zwyczaju odprawiania 30 Mszy św. za zmar-
łych – zwanych „gregoriańskimi”. Kiedy papież 
był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, 
zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono 
pieniądze. W owych czasach posiadanie wła-
snych pieniędzy przez zakonnika było uwa-
żana za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby 
dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało 
owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu 
niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego 
duszę nakazał odprawić 30 Mszy św. dzień 
po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia 

Święty Grzegorz Wielki – ciąg dalszy  ________________________________________
z nich, ów zakonnik miał się pokazać 
opatowi i podziękować mu, oświadcza-
jąc, że te Msze św. skróciły mu znacz-
nie czas czyśćca. Z imieniem Grzegorza 
Wielkiego kojarzy się także tradycyjny 
śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego 
– chorał gregoriański (w pełni ukształ-
tował się dopiero w VIII w.).



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

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

2 września – poniedziałek
 8.00 – w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii z prośbą o dary Ducha 

Świętego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
 18.00 – za † córkę Małgorzatę w 5. rocznicę śmierci, † syna Mirosława, 

†† rodziców i †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa

3 września – wtorek — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 18.00 – za †† Marię i Karola Wojciechowskich, †† ich synów Jana i Joachima 

oraz †† z pokrewieństwa

4 września – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

5 września – czwartek
 13.00 – ślub rzymski: Agnieszka Kupka i Michał Zawadzki
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Genowefę i Aleksandra Krukowskich, †† dziadków 

z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

6 września – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† z rodziny Podsada, †† sąsiadów z ul. Dunikowskiego

7 września – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Waltera i Zofię, †† dziadków z obu stron, †† z po-

krewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________
 ▪ Od jutra, tj. od poniedziałku (2 września) Msze św. wieczorne w naszym kościele 

będą odprawiane o godz. 18.00.
 ▪ W poniedziałek o godz. 8.00 serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz rodziców 

i wychowawców na Mszę św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. 
Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne (nie 
tylko dzieciom z pierwszych klas).

 ▪ Również w poniedziałek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie 
się w sali parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ W środę (4 września) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu 
Caritas. Tym razem będzie ono miało charakter integracyjny i organizowane jest  
w ogrodzie przy ul. Mickiewicza 5. Serdecznie zapraszamy także wszystkich sympa-
tyków Parafialnego Zespołu Caritas i włączających się w jego działania.

 ▪ 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 

 12.00 – ślub: Anna Wicher i Adam Madzia
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla wnuka Daniela i wnuczek Nickoli i Katarzyny oraz o opiekę Bożą 
w ich rodzinach

8 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

 10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

  – chrzest: Liliana Bachyn
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Grażynę i Bogdana Lipińskich, † babcię Jadwigę Buc-

kiewicz oraz †† z całej rodziny

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


