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Obchodzony w Polsce już po raz 21. Dzień Papie-
ski jest okazją do przypomnienia i ożywienia dzie-
dzictwa wiary, które pozostawił św. Jan Paweł II. 
Każdego roku na ten dzień wybierane jest ha-
sło, podkreślające jakieś istotne przesłanie z ży-
cia i nauczania Papieża – tegoroczne brzmi: „Nie 
lękajcie się”. Warto przypomnieć sobie, że woła-
nie to pochodzi z jego homilii programowej wy-
głoszonej 22 października 1978 r. podczas Mszy 
św. na Placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej 
pontyfikat. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórz-
cie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zda-
nie występuje w drugiej części homilii i staje się 
bardziej zrozumiałe, gdy przeczytamy ją w cało-
ści. Ojciec Święty rozpoczyna od podkreślenia 
swojej łączności ze św. Piotrem, pierwszym bi-
skupem Rzymu i pierwszym papieżem. Przypo-
mina wyznanie wiary Piotra: „Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Wyznanie wiary św. 
Piotra miało swoje Boskie źródło: „Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie obja-
wiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie”. Z przyjęcia tej łaski wiary przez pierw-
szego papieża tworzy się Kościół: „Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą”. To odnie-
sienie do wiary św. Piotra i do jego misji pozwala 
zrozumieć, jak na swój rozpoczynający się ponty-
fikat patrzył Jan Paweł II. Tak jak posłuszeństwo 
wiary św. Piotra doprowadziło go do Rzymu, gdzie 
oddał życie za wiarę, tak wiara w prowadzenie 

Boże przyprowadziła do Rzymu pa-
pieża „z dalekiego kraju”. Istotą mi-
sji św. Piotra było wskazywanie na 
Chrystusa; tak również swoją misję 
pojmuje polski Papież: „Nikt jeszcze 
nie przybliżył Boga żywego ludziom, 
nikt Go nie objawił tak, jak to zrobił 
On sam [Chrystus]. W naszym pozna-
niu Boga, w naszym dążeniu do Boga 
jesteśmy zdani bez reszty na potęgę 
tych słów: «Kto mnie widzi, widzi 
Ojca»”. Jedynym celem misji Kościoła 
i nowego papieża jest wskazywanie 
na Chrystusa, a poprzez to odpowia-
danie na ludzki głód Boga i pytanie 
o sens życia. Papieska refleksja nad 

rozpoczynającą się misją zawierała jesz-
cze jedno odniesienie. Jan Paweł II tłuma-
czył, dlaczego nie powrócił do tradycyjnego 
obrzędu, kiedy na początku pontyfikatu 
nowy papież zakłada na głowę tiarę, po-
trójną koronę (ostatnim papieżem, który 
założył podczas inauguracji swojego pon-
tyfikatu na głowę tiarę był Paweł VI, potem 
już też jej nie używał). Papież, nie wnika-
jąc w historyczne spory dotyczące zna-
czenia trzech koron, podkreślił, że jedyna 
władza Kościoła polega na uczestnictwie 
w potrójnej władzy Chrystusa: kapłana, 
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proroka i króla. Na wzór Chrystusa, który 
„nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu”, 
Kościół musi postrzegać swoją władzę jako 
służbę człowiekowi. W tej potrójnej służeb-
nej władzy uczestniczą wszyscy ochrzczeni. 
Dopiero w świetle służby i szacunku dla 
człowieka można właściwie zrozumieć pro-
gramowe słowa: „Bracia i Siostry, nie lękaj-
cie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego 
władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim 
tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, słu-
żyć człowiekowi i całej ludzkości”. 

– 16.00 –  adoracja w ciszy
– 17.30 –  adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie – o godz. 18.00 roz-

pocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatimski, 
a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierz-

mowaniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.
 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-

żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej 
Komunii św.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne 
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja z cy-
klu spotkań biblijnych – wprowadzenie do św. Pawła.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas wychodzi z inicjatywą wsparcia ludzi samotnych, którzy 
nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmentarzach 
w Zdzieszowicach lub Żyrowej. Zarówno tydzień przed Uroczystością Wszystkich 
Świętych, jak i w jej oktawie (oprócz dnia 1 listopada) wolontariusze chętnie po-
służą transportem i pomocą celem przygotowania grobów lub odwiedzenia gro-
bów z możliwością zyskania odpustu zupełnego. Zgłoszenia można składać do 24 
października w kancelarii parafialnej lub telefonicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z racji 
obchodzonego dzisiaj Dnia Papieskiego; w przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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1010 października października  – – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Antoniego Skórę w 40. rocznicę śmierci, † matkę Ma-

tyldę, †† rodzeństwo oraz †† dziadków z obu stron
 10.30 – za † ojca Jerzego Domina, †† z rodzin Domin, Kwiotek, Malik, 

Chucherko i Kwiatek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † wujka Janusza, †† z rodzin Sikorskich i Orlak

11 października 11 października – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† teściów, †† szwagrów, 

†† szwagierki oraz †† z rodzin Kwoczała, Widlok i dusze w czyśćcu 
cierpiące

12 października 12 października – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Jana Plutę w 3. rocznicę śmierci

13 października 13 października – środa — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 8.00 – w intencji Parafian
  – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.30 – różaniec fatimski i procesja ze świecami 

14 października 14 października – czwartek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-

cych oraz o wiekuiste szczęście dla zmarłych nauczycieli i pracow-
ników oświaty

15 października 15 października – piątek — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Katarzynę i Teodora Lis, †† braci Alfreda i Jana, † sy-

nową Grażynę Porada oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące
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 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańco-
wymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ W środę (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. 
W tym dniu zapraszam również na wieczorne nabożeństwo fatimskie. 
Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem (oczywiście, według swoich możliwości):
– 118.00 –  Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 19.00 –  Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 10.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 11.00 –  adoracja w ciszy
– 12.00 –  Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 13.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 –  adoracja w ciszy
– 15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 –  Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
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16 października 16 października – sobota — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwa-

grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1717 października października  – – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁAXXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Sylwii i Henryka z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marzeny i Joachima 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Franciszki z okazji 90. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie


