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Przypisywane św. Augustynowi stwier-
dzenie, że Ecclesia semper reformanda 
est, czyli że Kościół powinien się stale re-
formować (odnawiać, poprawiać, nawra-
cać), wydaje się być bardzo odpowiednie 
do opisania życia św. Karola Boromeusza 
i sytuacji Kościoła w jego czasach. Start 
życiowy – choć z ludzkiego punktu widze-
nia Karol Boromeusz (1538–1584) miał 
wymarzony – to dla świętości niezwykle 
trudny. Kiedy miał zaledwie 7 lat, biskup 
Lodi dał mu suknię klerycką, przeznaczając 
go w ten sposób do stanu duchownego. Po 
paru latach otrzymał tytuł opata w Aro-
nie. Oczywiście w tego typu nominacjach 
chodziło o dochody. Mając 21 lat ukończył 
studia podwójnym doktoratem z prawa 
kościelnego i cywilnego (1559). W tym sa-
mym roku jego wuj został wybrany pa-
pieżem (Pius IV). Za jego przyczyną Karol 
trafił do Rzymu, w 23. roku życia został 
mianowany kardynałem i arcybisku-
pem Mediolanu (choć pozostał w Rzy-
mie). W latach następnych papież miano-
wał siostrzeńca jeszcze na wiele innych 
urzędów, co dawało mu rocznie ogromny 
majątek. To był klasyczny przykład ne-
potyzmu, czyli zwyczaju obsadzania sta-
nowisk swoimi krewnymi. Karol oparł się 
jednak pokusom łatwego życia i wspie-
rał Piusa IV w dążeniach do zakończenia 

 ▪ DFK Zdzieszowice organizuje dnia 9 listopada wycieczkę do Sanktuarium św. Jadwigi 
w Trzebnicy. Koszt 50 zł. Kontakt: p. Brygida Labisz, tel. 661 965 271.

 ▪ Zapowiedź! Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają młodzież z klas VIII i ze szkoły 
średniej od 15 do 17 listopada na dni skupienia, które odbędą się w ośrodku „Beta-
nia” w Leśnicy. Kontakt: Fb Betania-Służebniczki-Leśnica; betanialesnica@gmail.com.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”. 

Soboru Trydenckiego, który miał odno-
wić Kościół. Przyszły święty odczytał sobór 
jako wezwanie do osobistego nawróce-
nia. Zafascynowany duchowością jezu-
itów oraz gorliwością swego przyjaciela 
św. Filipa Nereusza, szalonego duszpaste-
rza Rzymu, Boromeusz poprosił papieża 
o święcenia, bo chciał być biskupem nie na 
papierze, ale w rzeczywistości. Wyruszył 
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do Mediolanu (w którym od lat nie rezydo-
wali biskupi) i tam wygłosił programowe 
kazanie podkreślając, że reformę zaczyna 
się od pasterzy, a on sam chce być ojcem 
diecezji. Założył pierwsze seminarium du-
chowne, przeprowadził kilkanaście syno-
dów, osobiście wizytując każdą z 800 pa-
rafii swojej rozległej diecezji. Mobilizował 
proboszczów (m.in. do prowadzenia kar-
toteki parafialnej!), był surowy dla gor-
szycieli. Jego pasterska miłość najpiękniej 
ujawniła się w czasach epidemii. Gdy wielu 
możnych uciekło z Mediolanu, biskup or-
ganizował żywność, pomoc medyczną, 
przytułki. Prowadził pokutne procesje, 
idąc boso z krzyżem w rękach, a jego zdol-
ności organizacyjne okazały się zbawienne 
w ogarniętym paniką mieście. Umarł wy-
czerpany nadludzką pracą w wieku 46 
lat. Diecezja mediolańska stała się wzo-
rem trydenckiej odnowy, która na cztery 
wieki ukształtowała oblicze Kościoła. My-
ślę, że dobrą ilustracją osoby św. Karola 
Boromeusza i jego pragnienia odnowy Ko-
ścioła może być fragment przemówienia 
zatytułowanego Nie bądź tym, który co in-
nego mówi, co innego zaś czyni, które wy-
głosił w czasie ostatniego synodu: „Wszy-
scy wprawdzie, przyznaję, jesteśmy słabi, 
ale Pan Bóg udzielił nam środków, z któ-
rych jeśli tylko zechcemy, możemy łatwo 

skorzystać. Spójrzmy więc na kapłana, 
który wie, że wymaga się od niego świę-
tości życia, wstrzemięźliwości i anielskich 
obyczajów w postępowaniu. Chciałby tego 
wszystkiego, ale nie myśli o zastosowaniu 
prowadzących ku temu środków: postu, 
modlitwy, unikania złych i szkodliwych 
rozmów oraz niebezpiecznych poufałości. 
[…] Polecono ci głosić i nauczać? Ucz się 
i przykładaj do tego, co niezbędne do spra-
wowania tego urzędu; staraj się przede 
wszystkim, abyś przepowiadał życiem 
i obyczajami, aby inni nie szydzili z twych 
słów i nie potrząsali głowami, widząc, że 
co innego głosisz, co innego zaś czynisz. 
Jesteś duszpasterzem? Nie chciej z tego 
powodu zaniedbywać siebie samego i nie 
udzielaj się tak bardzo wokoło, aby dla cie-
bie już nic nie zostało. Masz bowiem pa-
miętać o duszach, którym przewodzisz, ale 
nie tak, abyś zapomniał o swojej własnej. 
Pamiętajcie, bracia, że nic nie jest tak po-
trzebne ludziom Kościoła, jak modlitwa 
myślna. Ona to poprzedza wszystkie nasze 
czynności, towarzyszy im i po nich nastę-
puje. Jeśli udzielasz sakramentów, myśl, 
bracie, o tym, co czynisz. Jeśli odprawiasz 
Mszę św., zastanów się, co ofiarujesz. Jeśli 
jesteś kierownikiem dusz, pamiętaj, czyją 
krwią zostały oczyszczone, a «wszystko, co 
czynicie, niech się dokonuje w miłości»”. 

Ecclesia semper reformanda est… – ciąg dalszy  ______________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

3 listopada – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Rudolfa, †† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skora, 

†† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, † szwagierkę Ritę Malik oraz 
†† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 10.30 – za † ojca Jacka Pykę w 3. rocznicę śmierci, † siostrę Krystynę Kara-
siewicz oraz †† z pokrewieństwa

 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 w rodzinie oraz za †† z ro-
dzin Zelosko i Ludwig

4 listopada – poniedziałek — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę oraz Antoniego i Matyldę, 

†† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa Niestrój, Skóra, 
Stanusch i Klimek

5 listopada – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Marię i Andrzeja Smolińskich, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 listopada – środa
 7.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych

7 listopada – czwartek
 17.00 – różaniec w intencji zmarłych zalecanych i Godzina święta
 18.00 – za † ojca Sylwestra Musiał, †† dziadków z obu stron oraz †† z po-

krewieństwa

8 listopada – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Annę Marię i Willibalda Kampa oraz †† z pokre-

wieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj oraz jeszcze do czwartku włącznie serdecznie zapraszam o godz. 17.30 na na-
bożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych, których imiennie będziemy 
wspominać przed modlitwą różańcową. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi 
zmarłymi można jeszcze zostawiać w zakrystii.

 ▪ We wtorek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie się po-
siedzenie Parafialnego Zespołu Caritas.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Tym razem Godzina święta, 
podczas której błagamy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, 
będzie połączona z modlitwą różańcową za zmarłych.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed 

bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych ponadpodstawowych. 
 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić obchodzić 11. Dzień Solidarności z Kościo-

łem Prześladowanym pod hasłem: «Sudan Południowy. Przemilczane cierpienie». 
Wyrazem wsparcia chrześcijan w Sudanie będzie zbiórka do puszek przed kościołami.

9 listopada – sobota — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
 8.00 – w intencji zmarłych zalecanych w wypominkach
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karola z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

10 listopada – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny z okazji 40. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie 

 10.30 – za †† rodziców Hildegarę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę Gro-
chla, † chrzestną Jadwigę i jej męża Huberta, † szwagra Jana, 
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Rudolfa Korzeńskich oraz Paulinę i Wil-

helma Placheta, † brata Piotra oraz †† z pokrewieństwa

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


