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Zbliżające się liturgiczne wspomnienie 
naszego Patrona, św. Pio z Pietrelciny, 
a także mijająca w tym roku 100. rocznica 
przesłuchań Ojca Pio, mających wyka-
zać prawdę o zakonniku ze stygmatami, 
który wymykał się utartym schematom 
świętości, skłaniają do refleksji o plot-
kach, pomówieniach i opiniach wypo-
wiadanych przez ważnych ludzi Kościoła 
oraz o niebywałych cierpieniach czło-
wieka konfrontowanego z nimi. Pomocą 
służą opublikowane materiały. Niewiele 
jest tak poruszających książek o Ojcu 
Pio, jak: „Przesłuchanie Ojca Pio. Od-
tajnione archiwa Watykanu” oraz „Oj-
ciec Pio i Święte Oficjum”. Powstały one 
na podstawie wielogodzinnych przesłu-
chań przeprowadzonych w San Giovanni 

Rotondo w 1921 roku. Ojciec Pio przed pa-
pieskim wysłannikiem, biskupem Raffael-
lem Carlem Rossim, musiał odkryć swoje 
największe sekrety. O Ojcu Pio było wtedy  
już głośno, głównie za sprawą jego stygma-
tyzacji, o której wieść rozeszła się w 1918 r. 
Do San Giovanni Rotondo udawało się co-
raz więcej osób – jedni, by wyspowiadać się 
u Stygmatyka, inni, by uczestniczyć w od-
prawianej przez niego Mszy św., jeszcze 
inni, by go tylko zobaczyć. Wiele miejsco-
wych kobiet pragnęło ucałować jego dło-
nie naznaczone Chrystusowymi ranami, 
otrzymać błogosławieństwo, poprosić 
o modlitwę, zamienić kilka słów. Szybko 
rosnąca popularność Ojca Pio nie podo-
bała się wielu osobom. On sam o nią nie 
dbał. Z trudem ukrywał sekrety swej osobi-

stej więzi z Chrystusem i znaki, które 
wyrażały ją na zewnątrz. Chciał być 
ubogim bratem, który się modli, tym-
czasem niespodziewanie został po-
stawiony w centrum ludzkiej sensacji. 
Narastające legendy, plotki, podejrze-
nia, a nawet pomówienia dotyczyły 
zarówno stygmatów (mówiono, że nie 
są natury nadprzyrodzonej, ale on sam 
je wywołuje albo powstają pod wpły-
wem jego chorej psychiki), jak rów-
nież rzekomego niemoralnego charak-
teru jego relacji z kobietami. Za dowód 

podawano nazbyt długi czas poświęcony 
na ich spowiadanie i niezdrowe przejawy 
dewocji, gdy całowały z uczuciem jego 
dłonie. Dla wysokich rangą urzędników 
kościelnych Ojciec Pio nie był z pewno-
ścią osobą łatwą. Jak każdy mistyk i pro-
rok był dla Kościoła wyzwaniem, wyrzu-
tem sumienia, głosem wzywającym do 
przemiany i nawrócenia. Wprawiał w za-
kłopotanie. Tym większe, że poza wyraź-
nym świadectwem oddanego Chrystu-
sowi życia słyszano również o rzeczach 
niezrozumiałych, a nawet nieobyczaj-
nych. Wśród kardynałów panował głę-
boki sceptycyzm w sprawie Ojca Pio, zaś 

papież Benedykt XV darzył Ojca Pio życzli-
wością i przeczuwał, że to święty człowiek. 
Przesłuchanie i dogłębne zbadanie życia 
Ojca Pio zlecono biskupowi Rossiemu. 
Przesłuchania rozpoczęły się 14 czerwca. 
Wątpliwości biskupa Rossiego rozwie-
wały się jedna za drugą. Poznawał, że 
jedne plotki powstały przez ludzką złośli-
wość, inne przez zwykłe niedoinformowa-
nie. Ostatecznie Ojciec Pio został oczysz-
czony z wszystkich zarzutów. W końcowej 
relacji z przesłuchania bp Rossi zapisał: 
„Muszę powiedzieć prawdę, że Ojciec 
Pio zrobił na mnie pozytywne wrażenie”.  
Stwierdził: „To święty człowiek”. 
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Jak co roku, chcemy się do tego wydarzenia przygotować zarówno pod wzglę-
dem zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami panów o pomoc w pracach 

porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć w piątek 
o godz. 9.00. Panie zapraszam w tym czasie do zrobienia wieńców zdobiących 
tzw. „zacheuszki”.

— 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. Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Komor. Mszę św. 
zakończy tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła z udzia-
łem kapłanów dekanatu leśnickiego.

— zwieńczeniem duchowych przeżyć, które przyjmijmy jako wyjątkowy dar od-
pustowy, będzie oratorium o Bożym Miłosierdziu „Miłość ponad wszystko”. 
Kompozytorem dzieła jest Piotr Pałka z Krakowa, a wykona je chór i orkie-
stra „Misericordias” parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku pod dyrek-
cją ks. Mateusza Mandalki (wśród wykonawców są także nasi Parafianie).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; tak też będzie 
w niedzielę odpustową. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Zygfryda 
Krienera, lat 62, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie…
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1919 września września  – – XXV NIEDZIELA ZWYKŁAXXV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Py-

rek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Laura Zajączkowska
  – chrzest: Jakub Jankowski
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel, 

†† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczinski

20 września 20 września – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla córki Agnieszki oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

21 września 21 września – wtorek — święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Klink, † ich syna Franciszka, 

†† zięciów Franciszka i Gintera oraz †† z rodzin Klink i Korzekwa

22 września 22 września – środa
 7.00 – za †† z rodzin Podsada oraz †† sąsiadów

23 września 23 września – czwartek — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 14.00 – ślub: Karolina Trybek i Patryk Grolik
 18.00 – za † ojca Rudolfa Gawrona w 2. rocznicę śmierci, za †† z rodziny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
Henryka z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

24 września 24 września – piątek
 18.00 – za † męża i ojca Wincentego Poradę w 1. rocznicę śmierci oraz za 

†† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”. Kate-
chezę poprowadzi diakon Damian Wieczorek. Temat: Benedyktyni i Karol Wielki. 
Płonące pochodnie w czasach mroku. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi – zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chcia-
łyby tworzyć scholę podczas Mszy św. szkolnych.

 ▪ Również w czwartek, we wspomnienie św. Ojca Pio, będziemy gościć w parafii 
ks. Marka Sobottę, misjonarza w Papui-Nowej Gwinej. Po Mszy św. poprowadzi 
spotkanie misyjne; będzie też można złożyć ofiarę na misje. Młodzież przygoto-
wująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (wszystkie klasy) niech potrak-
tuje to spotkanie jako formacyjne. 

 ▪ W sobotę odbędzie się Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny, w której 
udział wezmą – pod opieką s. Anny – także nasze marianki. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz ósmy odpust parafialny, 
który w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem).  

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

25 września 25 września – sobota
 13.30 – chrzest: Adam Szulczewski
 18.00 – za † Wiesławę, †† jej rodziców, † brata Edwarda, †† z rodzin Olejni-

czak i Jędrzejak oraz za † Wiesława

2626 września września  – – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA— KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNYXXVI NIEDZIELA ZWYKŁA— KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNY
 8.00 – za †† rodziców Marię i Teodora Klencz oraz Klarę i Adolfa Zermann, 

†† siostrę Edeltraudę i jej męża Rudolfa, † bratową Krystynę, †† z po-
krewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 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 Elżbiety z okazji 65. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 16.30 – Oratorium o Bożym Miłosierdziu
 18.00 – za † mamę Annę Kopiec w 1. rocznicę śmierci, † ojca Antoniego i za 

†† z pokrewieństwa [ofiarowana od dzieci, wnuków i prawnuków]


