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Mam świadomość, że o naszym Patronie, św. 
Ojcu Pio, niczego odkrywczego napisać nie po-
trafię. Warto jednak ciągle na nowo przypomi-
nać sobie o jego nadzwyczajnym umiłowaniu 
Kościoła, które tchnie ze sposobu przyjmowa-
nia przez Ojca Pio decyzji władz kościelnych 
oraz m.in. z korespondencji, jaką w tym kon-
tekście prowadził. Przykładem może być choćby 
list do biskupa Manfredonii, Andrea Cesarano 
z 2 kwietnia 1932 r., a więc z okresu, gdy o. Pio 
przeżywał bardzo trudne chwile życia, dotknięty 
drastycznym ograniczeniem wykonywania czyn-
ności kapłańskich (lata 1931–1933). Pisał tak: 
„Wzywam Boga i wszystkie Jego zastępy nie-
bieskie na świadków tego, co Waszej Ekscelencji 
przedłożę. W ciszy swojej celi od jakiegoś czasu 
słyszę echo wrogich głosów, które krążą wokół 
mojej biednej osoby. Wszystkie one są fałszywe, 
dlatego uważam, że powinienem przedstawić 
Waszej najdostojniejszej i najczcigodniejszej 
Ekscelencji, że ja po prostu jestem z boku tego 
wszystkiego, co zostało powiedziane, co się pi-
sze, co się twierdzi i co się drukuje na mój te-
mat. Co więcej, muszę dodać, że jestem nader 
zdegustowany z powodu niegodnego zacho-
wania niektórych fałszywych proroków, któ-
rzy jednak uważają się za moich, chociaż wiele, 
wiele razy w obecności współbraci i poboż-
nych i autorytatywnych osób dałem im do zro-
zumienia, że wszystko, co czynią i mówią, jest 
raną, która rozdziera moje serce, że zdradzają 

prawdę. Prosiłem ich, aby zaprzestali 
tej fałszywej i niegodnej propagandy, 
a tymczasem oni zawsze szli za swym 
chorobliwym fanatyzmem, nie trosz-
cząc się o najwyższą władzę Kościoła. 
Doszedłem nawet do tego, że udzie-
liłem upomnienia pani Carolinie Gio-
vannini, Del Fante, autorowi dwóch 
książek na mój temat, Tonellemu z po-
wodu artykułu przeciw Świętemu Ofi-
cjum, jego szwagrowi, fotografowi […], 
dokładnie po to, aby powstrzymać ich 
fałszywy entuzjazm i przywołać ich 
do zachowywania tego, co zdecydo-
wało Święte Oficjum. Niestety, ocze-
kiwany rezultat nie został osiągnięty, 

a co gorsza, uzyskałem efekt przeciwny. 
Muszę dodać, że wiele razy zostali zga-
nieni bezpośrednio przeze mnie wszyscy 
bolończycy uważani za głównych podżega-
czy […] i wyrzuceni za drzwi z powodu ich 
buntu przeciw zarządzeniom kościelnym, 
ale zawsze bez skutku. Zwracam się przeto, 

jako pokorny i posłuszny syn Kościoła ka-
tolickiego, do Waszej Ekscelencji, aby ze-
chciał […] rozpędzić te cienie mroczne 
i ponure, które spowijają moją biedną 
osobę i ciążą na mojej biednej matce pro-
wincji, cierpiącej i milczącej od wielu lat,  
i na pobożnym ludzie z San Giovanni”.

Świętość budowana na umiłowaniu Kościoła –Świętość budowana na umiłowaniu Kościoła –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________ _____________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 16.30 na oratorium o Bożym Miłosierdziu „Mi-
łość ponad wszystko” autorstwa Piotra Pałki z Krakowa, w wykonaniu chóru i or-
kiestry „Misericordias” z Prudnika pod dyrekcją ks. Mateusza Mandalki.

 ▪ W poniedziałek (27 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.15 odbędzie się próba scholi – zachęcam dzieci do śpiewania na chwałę Bożą.

 ▪ Na czwartek przełożone też zostało spotkanie z ks. Markiem Sobottą, misjona-
rzem w Papui-Nowej Gwinej, do którego z powodów zdrowotnych nie doszło ty-
dzień wcześniej. 

 ▪ Od piątku przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabożeństwa 
różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz. 17.30, zaś w so-
boty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pią-
tek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy odmówimy litanię ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca. 

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę (3 października) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy 

kościele pw. św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne 
plony – uczynimy to zwłaszcza podczas Mszy św. o godz. 10.30. 

 ▪ W załączniku do niniejszego Informatora zamieszczam podziękowanie Biskupa 
Opolskiego dla diecezjan za ofiarność podczas zbiórek dla poszkodowanych w po-
wodzi w Niemczech oraz dla uchodźców przybywających z Afganistanu.

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

Mozaika M.I. Rupnika w San Giovanni RotondoMozaika M.I. Rupnika w San Giovanni Rotondo



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

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]

27 września 27 września – poniedziałek — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz o wiekuiste szczę-
ście dla † męża Gerharda Lebok

28 września 28 września – wtorek — wspomnienie św. Wacława, męczennika
 18.00 – za †† rodziców Jana i Emmę Schampera, †† siostry Felicję i Annę, 

† brata Heinricha i † bratową Elżbietę, †† szwagrów Richarda i Jana, 
† męża Helmuta Rudoll, † ciocię Agnieszkę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

29 września 29 września – środa — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 7.00 – za † Piotra Telickiego w 1. rocznicę śmierci

30 września 30 września – czwartek — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za zmarłych w miesiącu wrześniu: śp. Zygfryda Krienera

1 października 1 października – piątek — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Józefa Sykut w 6. rocznicę śmierci, †† z rodzin Sykut i Koszyt-

kowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2 października 2 października – sobota — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocze-
śnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję ks. Prałatowi 
Antoniemu oraz diakonowi Damianowi Wieczorkowi za głoszone słowo Boże. Wy-
rażam przy tej okazji wdzięczność diakonowi za posługę, którą w ramach praktyki 
pastoralnej dzisiaj u nas kończy. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom: mu-
zycznej, liturgicznej, dekoracyjnej i porządkowej (zwłaszcza za prace w miniony 
piątek). Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Gościom życzę obfitości 
łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że istotą dzisiejszej uroczystości jest możliwość uzyskania 
odpustu. Warunki: wykonanie dzieła obdarzonego odpustem – dziś jest to pobożne 
nawiedzenie naszego kościoła, brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcają-
cej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

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

 8.00 – za †† rodziców i †† teściów, † brata i † bratową, †† siostry i †† szwa-
grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 12.30 – chrzest: Agata Kabelska
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Rudolfa z okazji 
60. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

33 października października  – – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁAXXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 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 z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Damiana z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Maciej Kaczyński
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dobromira z okazji 30. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


