
w encyklikach. Pierwszym dokumentem 
papieskim w kwestii robotniczej, a tym sa-
mym podstawowym dokumentem katolic-
kiej nauki społecznej była encyklika „Rerum 
novarum” (1891 r.), będąca reakcją Kościoła 
katolickiego na rosnące wpływy ruchów 
socjalistycznych i komunistycznych wśród 
katolickich robotników. Papież Leon XIII 
opowiedział się w niej za chrześcijańską 
polityką społeczną, przy jednoczesnym 
odrzuceniu socjalizmu w wydaniu mark-
sistowskim i ślepego kapitalizmu. Papież 
ubolewał nad często niewolniczą sytuacją 
klasy pracującej, ale sprzeciwiał się walce 
klas i opowiadał się za współpracą między 
pracodawcami i pracownikami. Bronił też 
własności prywatnej i podjął m.in. tematy 
sprawiedliwej (także minimalnej) płacy oraz 
zapewnienia niedzielnego odpoczynku. 40 
lat później nauczanie Kościoła uaktualnił 
Pius XI. W ogłoszonej w 1931 r. encyklice 
„Quadragesimo anno” wyraził troskę o los 
ludzi żyjących z pracy własnych rąk. Papież 
potwierdził, że socjalizmu nie można pogo-
dzić z prawdziwą wiarą katolicką, jako że 
socjalizm zakłada niesprawiedliwy podział 
owoców pracy. Również nadmierny libera-
lizm nie jest uczciwy, gdyż prowadzi jedynie 
do gromadzenia kapitału, bez dbałości o lu-
dzi. W 1961 r. encyklikę społeczną („Mater 
et magistra” ogłosił Jan XXIII, w której po 
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W tych dniach papież Franciszek podpisał 
(w Asyżu) i opublikował trzecią wydaną 
za obecnego pontyfikatu encyklikę zaty-
tułowaną „Fratelli tutti” (Wszyscy jeste-
śmy braćmi). Jej tytuł został zaczerpnięty 
z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu, 
a jest poświęcona „braterstwu” i „przy-
jaźni społecznej” (poniższy fresk Giotta 
z bazyliki w Asyżu może sprzyjać dodatko-
wej refleksji). Warto przy tej okazji przypo-
mnieć nauczanie społeczne Kościoła, które 
od końca XIX w. w zależności od warunków 
ekonomicznych, politycznych i społecz-
nych swoich czasów papieże przedstawiali 

raz pierwszy poruszone zostały problemy 
krajów mniej rozwiniętych gospodarczo, 
a tym samym kwestia dobra wspólnego 
w perspektywie globalnej. W 1967 r. Pa-
weł VI swój najważniejszy dokument spo-
łeczny „Populorum progressio” poświęcił 
tematyce pokoju i sprawiedliwości. Ency-
klikę nazwano traktatem na temat prawa 
do rozwoju narodów ubogich. Jan Paweł II 
wydał trzy dokumenty społeczne: „Labo-
rem exercens” (1981), gdzie odnosi się do 

wartości pracy ludzkiej i poszukuje „trze-
ciej drogi” między kapitalizmem i komu-
nizmem, „Sollicitudo rei socialis” (1987)  
z apelem o solidarność międzyludzką, oraz 
„Centesimus annus” (1991), ukazując po-
zytywną rolę przedsiębiorczości dla do-
brego funkcjonowania gospodarki. Bene-
dykt XVI wydał „Caritas in veritate” (2009), 
zajmując się konsekwencjami globaliza-
cji oraz kryzysu gospodarczego i finanso- 
wego dla współżycia między ludźmi. 
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 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Barszczewska ze Zdzieszowic i Piotr Zdunek z Le-
śnicy — zapowiedź III; Magdalena Stroka ze Zdzieszowic i Jakub Materac z Wielu-
nia — 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.

Giotto, Giotto, Sen Innocentego IIISen Innocentego III, koniec XIII w., koniec XIII w.

Podziękowanie Biskupa Opolskiego  Podziękowanie Biskupa Opolskiego  
za zbiórkę pieniędzy dla ofiar eksplozji w Bejrucieza zbiórkę pieniędzy dla ofiar eksplozji w Bejrucie
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I Drodzy Diecezjanie, 4 sierpnia br. świat obiegły dramatyczne wiadomości 

z Bejrutu. Potężna eksplozja w stolicy Libanu spowodowała ogromne znisz-
czenia i wielkie cierpienie. Dwieście osób zginęło, sześć i pół tysiąca odnio-
sło rany, trzysta tysięcy osób straciło domy lub nie może w nich mieszkać. 
W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 
Abpa Stanisława Gądeckiego, przed wszystkimi kościołami w Polsce zor-
ganizowane zostały zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych.
Również i Wy – Drodzy Diecezjanie – pośpieszyliście z pomocą. W ciągu 
miesiąca na konto naszej diecezjalnej Caritas wpłynęła kwota czterystu 
tysięcy złotych. W dniu 21 września br. została ona wysłana za pośrednic-
twem Caritas Polska do Caritas Libanu. W pierwszej kolejności Wasze pie-
niądze trafią do osób, które utraciły domy i dobytek, aby mogły wyremon-
tować budynki i zakupić sprzęt gospodarstwa domowego.
Za tę prawdziwie chrześcijańską postawę serdecznie Wam dzisiaj dzię-
kuję. Przez nią staliście się świadkami i budowniczymi „cywilizacji miłości”. 
Modlitwą ogarniam wszystkich, którzy pośpieszyli bliźnim z pomocą 
i z serca błogosławię.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski
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 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w ro-
dzinie Szkudlarskich

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w rodzinie Filusz oraz  
o wiekuiste szczęście dla † męża Ryszarda Filusz

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Irmagardę i Joachima Garbas, † siostrzeńca Tomasza, 

†† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

5 października 5 października – poniedziałek — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† szwagrów i †† szwagierki [ofiarowana od Edeltraudy]

6 października 6 października – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Kariny i Joachima z okazji 
30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

7 października 7 października – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 7.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Knopp, † brata Gotfryda, †† trzech 

szwagrów i † bratową, †† teściów Bronisławę, Martę i Konrada Ka-
szura i † szwagierkę Teresę

 17.30 – nabożeństwo różańcowe

8 października 8 października – czwartek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego, †† rodziców, †† teściów 

i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9 października 9 października – piątek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† rodziców z obu stron, †† braci 

Norberta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony. Jest to oka-
zja, by ożywić szacunek dla Stwórcy i uświadomić sobie zależność od Jego spraw-
czej woli, a także pokorę wobec daru życia – w tym otaczającej nas przyrody.  

 ▪ Również w dzisiejszą niedzielę biskupi kierują do wszystkich wiernych list pasterski 
zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”. Pełna treść 
dokumentu jest publikowana w dodatku do niniejszego Informatora.

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. Okazja do spowiedzi św. będzie codzien-
nie pół godziny przed różańcem.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (7 października) o godz. 16.00 na spo-
tkanie z ks. prob. Damianem Cebullą nt.: „Kult św. Walentego w kościele  pod we-
zwaniem NMP w Łączniku”, które odbędzie się w sali przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Również w czwartek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 

pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2021 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych 
oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom. 

10 października 10 października – sobota
 13.00 – chrzest: Livia Jura, Aniela Teresa Kucharczyk
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Annę i Alojzego Szczodrok, †† Waleskę i Marię Sojka, †† Ericha 

i Ernestynę Małek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1111 października października  – – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Antoniego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Ma-

tyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
 10.30 – za † męża Wincentego Poradę, † jego matkę Emmę, †† rodziców 

Gertrudę i Gerharda Urbanek, †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Antoni Oremek
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców, †† teściów, †† ro-

dzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

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


