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W Rimini, słynnym nadmorskim miasteczku 
Romanii nad Adriatykiem, na Placu Martiri, 
obok sanktuarium św. Antoniego z Padwy, 
znajduje się kaplica zwana Tempietto (Mała 
świątynia), która upamiętnia dość osobliwy 
cud eucharystyczny z udziałem św. Anto-
niego z Padwy. Warto sobie uświadomić, że 
Rimini, zresztą podobnie jak cała północna 
Italia (Romania, Emilia, Liguria, Lombardia 
i Wenecja) w czasach dzisiejszego patrona 
była terenem mocno przesiąkniętym róż-
nego rodzaju herezjami. Cesarze niemieccy 
ogłaszali  wprawdzie  kary wobec  herety-
ków, ale sama cesarska partia gibelinów, 
rządząca tam do 1226 r., zapew-
niała im ochronę, a to z racji swej 
walki z władzą kościelną. Żadne 
wysiłki kaznodziejów nie odnosiły 
skutków.  Świętemu Antoniemu 
udało się to o wiele lepiej. Jego 
cnota i przekonania robiły takie 
wrażenie, że pewna liczba błęd-
nowierców wróciła do prawdzi-
wej wiary. „Świątyńka” znajdująca 
się w Rimini przypomina wydarze-
nie, które potwierdziło prawdziwą 
obecność Chrystusa w Euchary-
stii. Był to cud, który prawdopo-
dobnie powtarzał się przy wielu 
okazjach  –  najstarsze  biografie 
świętego, opisują takie zdarzenia 

również w Tuluzie i w Bourges we Fran-
cji. W Rimini znanym heretykiem (ka-
tarem), był niejaki Bonisollo. Podczas 
jednego z kazań św. Antoni poruszył te-
mat Eucharystii, „prawdziwej obecności 
Chrystusa w konsekrowanym chlebie 
i winie”. Pod koniec kazania podszedł 
do niego Bonisollo i zaczął rozmawiać 
ze świętym, opisując swoje wątpliwo-
ści  i  przekonania.  Święty Antoni od-
powiadał bogactwem cytatów teolo-
gicznych. Heretyk, nie będąc w stanie 
pokonać dialektyki Antoniego, w pew-
nym momencie powiedział: „Zostawmy 

przemowy, przejdźmy do czynów.  Jeśli 
tobie Antoni, uda się ukazać za pomocą 
cudu,  że w  Komunii  Świętej  jest,  choć 
ukryte, prawdziwe ciało Chrystusa, zre-
zygnuję z moich przekonań i przyjmę na-
ukę Kościoła katolickiego”. Święty Antoni 
odpowiedział: „Zawierzam mojemu Zba-
wicielowi, Jezusowi Chrystusowi, że dla 
twojego nawrócenia i nawrócenia innych 
heretyków, otrzymam dzięki Jego miło-
sierdziu to, o co prosisz”. Heretyk, zwra-
cając się do świętego, ale  także do ze-
branych przysłuchujących się rozmowie, 
powiedział: „Mam mulicę, będę ją trzymał 
w stajni zamkniętą przez trzy dni, nie dając 
jej jeść ani pić. A potem przyprowadzę ją 
i w obecności wszystkich dam jej najlepsze 
siano, a w tym czasie ty, Antoni, przynie-
siesz tutaj ów chleb, w którym, jak mówisz, 
znajduje się ciało Jezusa. Jeśli moja mulica, 
tak wygłodniała, odejdzie od pożywienia 
i uklęknie, by oddać cześć Jezusowi ukry-
temu w tym chlebie, wówczas i ja uwie-
rzę”. Kiedy nadszedł dzień próby, całe mia-
sto  zebrało  się w umówionym miejscu  F. Vecellio, F. Vecellio, Cud HostiiCud Hostii, ok. 1512 r., ok. 1512 r.

spotkania heretyka ze św. Antonim. He-
retyk przybył w towarzystwie wielu swo-
ich zwolenników, przekonanych, że ukażą 
sromotną porażkę braciszka. Św. Antoni 
celebrował Mszę św. w jednej z pobliskich 
kaplic, pod koniec wziął w dłonie konse-
krowaną hostię i wraz z procesją, w któ-
rej licznie wzięli udział wierni, udał się na 
spotkanie z heretykiem i mulicą. Heretyk, 
widząc nadchodzącego Antoniego, położył 
przed zwierzęciem pachnące siano, mulica 
zaczęła łapczywie jeść. Kiedy Antoni zbli-
żył się do zwierzęcia, powiedział łagodnie: 
„Z mocy i w imię Stworzyciela, którego 
ja, choć niegodzien, trzymam naprawdę 
w dłoniach, mówię do ciebie, zwierzę, i na-
kazuję podejść pokornie i oddać Mu na-
leżną cześć”. Antoni nie skończył jeszcze 
mowy, gdy mulica odeszła od siana, uklę-
kła i przysuwając się na klęcząco do świę-
tego, opuściła łeb aż do ziemi, na znak głę-
bokiej adoracji. Wszyscy zebrani patrzyli 
na wydarzenie w milczeniu, głęboko po-
ruszeni. Heretyk, jak obiecał, wyrzekł się 
swoich błędnych przekonań.

 ▪ Dzisiaj Antoniego. Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patro-
nalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00.

 ▪ Również dzisiaj zapraszam o godz. 18.45 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, roz-
ważanie i procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi, zaś po Mszy św. swoje zebranie będą 
mieli lektorzy i ministranci.

 ▪ W piątek o godz. 17.30 zapraszam na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tj. dokończenie 
remontu naszego obiektu przeznaczonego na dom dziennego pobytu; takie prze-
znaczenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję. 

Święty Antoni uczy szacunku do Eucharystii –Święty Antoni uczy szacunku do Eucharystii –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________ _____________________



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

1313 czerwca czerwca  – XI– XI  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Otylii i Zygmunta oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

   – chrzest: Lila Stankowska
  18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
  18.45 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 czerwca 14 czerwca – poniedziałek — wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
  18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

15 czerwca 15 czerwca – wtorek
  18.00 – za †† rodziców Jana i Szarlotę Gruchot, †† dziadków z obu stron 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 czerwca 16 czerwca – środa 
  7.00 – za †† rodziców, †† dziadków, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

17 czerwca 17 czerwca – czwartek — wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
92. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka, 
† męża Antoniego, † syna Henryka, †† dwie siostry, †† trzech braci, 
†† dwóch szwagrów i † szwagierkę

18 czerwca 18 czerwca – piątek
  17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
  18.00 – za †† rodziców Salomeę i Antoniego Jakubina oraz Hildegardę 

i Władysława Maziak, † ciocię Elżbietę i † szwagra Stanisława 
Gurbę

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski – w trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz 
uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów 
obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego – wydał dekret obowiązujący na 
terenie Diecezji Opolskiej od 13 czerwca br. aż do odwołania. W realiach duszpa-
sterskich naszej parafii do najważniejszych jego postanowień należą: 
1.  W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 

50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stoją-
cych, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszcze-
pionych przeciw SARS-CoV-2. […]

4.  Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedziel-
nej i świątecznej. […]

12.  […] należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywra-
cam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. […] 

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

19 czerwca 19 czerwca – sobota
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Krystiana 
z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  12.00 – chrzest: Zuzanna Róża Nowak
  18.00 – za † żonę i mamę Józefę Karczmarczyk, †† rodziców Walerię i Anto-

niego oraz Eugenię i Władysława, †† szwagrów Stefana i Jana oraz 
†† z rodziny

2020 czerwca czerwca  – XII– XII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
  8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Bronner 
z okazji 70. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie oraz za 
† męża Georga

  17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
  18.00 – za † męża i ojca Joachima Koniecznego w kolejną rocznicę śmierci, 

†† jego rodziców, †† dziadków, †† rodzeństwo z obu stron oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące


