
stanowi załącznik do niniejszego Infor-
matora) wskazali na bardzo aktualne sy-
tuacje i doświadczenia, które rzucają 
nowe światło na nasze relacje i więzi: 
„Trudny czas epidemii, który mocno się 
wpisał w historię rodzin w naszej Ojczyź-
nie i na całym świecie, stał się dla wielu 
z nas okazją do refleksji nad dotychcza-
sowym życiem. Przymusowe pozosta-
wanie w domu w gronie najbliższych po-
zwoliło nam wyraźniej zobaczyć, co tak 
naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. 
Być może udało się nam zobaczyć, wokół 
jakich wartości skoncentrowane jest na-
sze życie, ujawniły się emocje, wyszły na 
jaw słabości i mocne strony wzajemnych 

R. VII: 2020, nr 37 (360)R. VII: 2020, nr 37 (360) 13 września 2020 r.13 września 2020 r.

Dzisiaj rozpoczyna się obchodzony w na-
szej Ojczyźnie X Tydzień Wychowania. Ha-
sło tegorocznego Tygodnia, które brzmi: 
„Budujmy więzi”, wskazuje na potrzebę 
relacji, należącą do najważniejszych po-
trzeb człowieka. Przecież także przeży-
wanie wiary polega na rozwijaniu relacji 
z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje po-
między rodzicami a dziećmi mają funda-
mentalne znaczenie dla procesu wychowa-
nia, począwszy od wczesnego dzieciństwa. 
Bardzo inspirujący w tym względzie wy-
daje się być ewangeliczny epizod (zilustro-
wany poniżej) z dwunastoletnim Jezusem 
w świątyni. Dla biblijnego Żyda był to wiek 
osiągnięcia dojrzałości i przejęcia także 
odpowiedzialności moralnej za 
swe czyny. Odezwanie się Jezusa 
świadczy o tym, że został dobrze 
wychowany, że miał już właściwą 
hierarchię wartości, że wiedział 
już co „powinien”. Te pierwsze 
zapisane w Ewangelii św. Łukasza 
słowa Jezusa pokazują Jego nie-
zwykłą relację z Ojcem, której nie 
rozumieli nawet Jego najbliżsi, 
ale też która wcale nie umniej-
szyła więzi między nimi.
Biskupi polscy w liście skiero-
wanym do wiernych z okazji Ty-
godnia Wychowania (jego treść 

relacji. […] Nie ma w naszym życiu niczego, 
czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla na-
szego wzrostu. Dotyczy to także ostat-
nich miesięcy. Niejedna rodzina ma po-
wód, by dziękować Bożej Opatrzności za 
dobre wykorzystanie okazji do pogłębie-
nia relacji i wzmocnienia wzajemnej mi-
łości. Trzeba jednak dodać, że również ci, 
którzy dzięki czasowemu porzuceniu za-
wrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich 
relacje rodzinne wymagają uzdrowienia, 
mogą być wdzięczni, że dysponują dia-
gnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian 
w najistotniejszej przecież sferze życia. […] 
Cechą charakterystyczną naszych czasów 
jest indywidualizm i zanik więzi społecz-
nych. Tymczasem w każdym z nas jest głę-
boka potrzeba relacji. Warto przytoczyć 

przypowieść Jezusa o kobiecie, która od-
nalazła zagubioną drachmę. Z radości za-
prosiła przyjaciółki i sąsiadki: «Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgu-
biłam». Spontaniczny odruch serca każe 
kobiecie dzielić radość z innymi. W czasie 
epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi 
krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. […]
Odkrywajmy codziennie w swym życiu 
obecność Jezusa, najlepszego i najważniej-
szego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym 
wychowankom. Osobista relacja z Jezu-
sem, który już nas nie nazywa sługami, ale 
przyjaciółmi ma fundamentalne znacze-
nie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji 
jeszcze bardziej istotne stają się wszystkie 
nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie 
nowego, głębszego znaczenia”. Duccio di Buoninsegna,Duccio di Buoninsegna, Dyskusja w świątyni Dyskusja w świątyni, 1311 r., 1311 r.

„Budujmy więzi” –„Budujmy więzi” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ______________________________________________ ______________________________________________

 ▪ We wtorek i piątek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie katechetyczne dzieci, które 
pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej 27 września br. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz siódmy odpust parafialny, który 
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wydarze-
nie to wiąże się z przygotowaniem zarówno zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami – zarówno panie i panów – 

o pomoc w pracach porządkowych w kościele i wokół naszego kościoła, które 
planujemy rozpocząć w środę o godz. 9.00. 

— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.30.

— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa 
o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz 
Biskupa Opolskiego i rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Opolu. Gościem ho-
norowym będzie ks. Prałat Antoni Komor. Mając na uwadze przepisy o proce-
sjach w czasie trwającej epidemii, informuję, że w tym roku nie będzie procesji 
teoforycznej dookoła kościoła.

 ▪ 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 i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1313 września września  – – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁAXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Weroniki i Piotra z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

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

 15.00 – chrzest: Klara Zając
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
 18.45 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)

14 września 14 września – poniedziałek — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch i † jego wnuka Dawida, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

15 września 15 września – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

16 września 16 września – środa — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
 7.00 – za † męża Wincentego, † Agnieszkę Kucharczyk, † jej męża Johanna, 

† brata Józefa, † siostrę Magdalenę, † bratową Stefanię oraz †† z po-
krewieństwa Golombek i Kucharczyk

17 września 17 września – czwartek
 16.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 18.00 – za † ojca Jerzego oraz †† z rodzin Domin, Kwiotek i Malik

18 września 18 września – piątek — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
 18.00 – za †† Antoninę i Teofila Kowolik [ofiarowana od sąsiada]

19 września 19 września – sobota
 13.30 – chrzest: Szymon Michnowski, Laura Zajączkowska
 18.00 – za † tatę Norberta Kowolika, †† chrzestnych z obu stron oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze po Mszy św. wieczornej na nabożeństwo fatimskie (roz-
ważanie, różaniec i procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania 
sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai przyjmie 
młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego (Góra Świętej Anny, 
Jasiona, Raszowa i Wysoka). 
—	 Okazja	do	spowiedzi	św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w poniedzia-

łek i wtorek od 17.00 do 19.00 (z przerwami na Msze św.). 
— W środę o godz. 18.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – 

obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
— Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 15.30.
— Podczas liturgii obowiązywać będzie zasada zasłaniania ust i nosa przez wszyst-

kich uczestników w kościele, zasada dystansowania się wiernych przebywają-
cych na zewnątrz oraz znany porządek przy przystępowaniu do Komunii św. 

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja i Weroniki 
z okazji kolejnych rocznic urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

2020 września września  – – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNYXXV NIEDZIELA ZWYKŁA — KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNY
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

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

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Szczepana 
z okazji 45. rocznicy ślubu, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za 
†† rodziców Kazimierza i Kornelię oraz Michała i Marię

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † córkę Małgorzatę, † syna Mirosława, †† rodziców, †† dziadków 

oraz †† z pokrewieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


