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Wiele niedziel w roku jest związanych z różnymi 
obchodami spoza kalendarza liturgicznego. Na-
gromadzenie takich wydarzeń obserwujemy 
zwłaszcza w październiku – były to kolejno: 
Niedziela św. Franciszka (wskazująca na „eko-
logiczne nawrócenie”), Dzień Papieski (ożywia-
jący dziedzictwo św. Jana Pawła II), inaugura-
cja w diecezjach Synodu Biskupów, a dzisiaj, 
obchodzony w całym Kościele w przedostat-
nią niedzielę października Światowy Dzień Mi-
syjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną (usta-
nowiony przez papieża Piusa XI w 1926 r.). Taki 
dzień solidarności misyjnej w całym Kościele po-
wszechnym jest wyrazem troski o wszystkich 
ludzi na świecie, aby mieli szansę doświadczyć 
„jaką miłością obdarzył nas Ojciec”. Od pon-
tyfikatu św. Pawła VI papieże piszą regularne 
orędzia misyjne. Tegoroczne papież Franciszek 
zatytułował: „Nie możemy nie mówić tego, co-
śmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Napisał w nim:  
„Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy roz-
poznajemy Jego ojcowską obecność w naszym 
życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy 
nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli 
i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego 
człowieczeństwo, które objawia się nam w ta-
jemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego ta-
jemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg 
miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi na-
sze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepo-
koje. Wszystko w Chrystusie przypomina nam, 

że świat, w którym żyjemy i jego po-
trzeba odkupienia nie są Mu obce, 
a także wzywa nas, byśmy poczuli, 
że jesteśmy aktywną częścią tej mi-
sji: „Idźcie na rozstajne drogi i zapro-
ście na ucztę wszystkich, których spo-
tkacie” (Mt 22,9). Nikt nie jest obcy, 
nikt nie może czuć się wyobcowany 
czy daleki od tej miłości współczucia. 
Historia ewangelizacji rozpoczyna się 
od namiętnego poszukiwania Pana, 
który powołuje i chce nawiązać dia-
log przyjaźni z każdą osobą, gdziekol-
wiek by się ona znajdowała. Aposto-
łowie mówią nam o tym jako pierwsi, 

pamiętając nawet dzień i godzinę, kiedy 
Go spotkali: „Było to około czwartej po 
południu”. Przyjaźń z Panem, to, że wi-
dzieli Go uzdrawiającego chorych, jedzą-
cego z grzesznikami, karmiącego głodnych, 
podchodzącego do wykluczonych, doty-
kającego nieczystych, utożsamiającego 
się z potrzebującymi, zapraszającego do 
błogosławieństw, uczącego w nowy, pe-
łen władzy sposób, pozostawia niezatarte 
piętno, zdolne wzbudzać zadziwienie oraz 
wylewną i bezinteresowną radość, której 
nie można powstrzymać. […] Żywe świa-
dectwo tego wszystkiego znajdujemy 
w Dziejach Apostolskich, księdze, którą 
uczniowie-misjonarze zawsze mają pod 
ręką. Jest to księga opowiadająca o tym, 
jak woń Ewangelii rozprzestrzenia wraz 
z jej przejściem, wzbudzając radość, którą 
może dać jedynie Duch Święty. Księga 
Dziejów Apostolskich uczy nas przeżywa-
nia trudnych doświadczeń przez przylgnię-
cie do Chrystusa, by dojrzewać w «przeko-
naniu, że Bóg może działać w jakichkolwiek 
okolicznościach, nawet pośród pozornych 
niepowodzeń» i w pewności, że «kto się 
ofiaruje i oddaje się Bogu z miłości, z pew-
nością będzie przynosił obfity owoc». […]

Temat tegorocznego Światowego Dnia Mi-
syjnego, «Nie możemy nie mówić tego, co-
śmy widzieli i słyszeli» jest zaproszeniem 
dla każdego z nas, aby «wziąć odpowie-
dzialność» i oznajmić, co nosimy w swo-
ich sercach. Ta misja jest tożsamością Ko-
ścioła: «Kościół jest dla ewangelizacji». 
Nasze życie wiary ulega osłabieniu, zatraca 
proroctwo i zdolność zdumienia i wdzięcz-
ności w osobistej izolacji lub przez zamy-
kanie się w małych grupach. Ze względu 
na samą swoją dynamikę wymaga ono co-
raz większej otwartości, zdolnej by dotrzeć 
i ogarnąć wszystkich. Pierwsi chrześcija-
nie, dalecy od ulegania pokusie zamknię-
cia się w elicie, zostali pociągnięci przez 
Pana oraz przez nowe życie, które ofiaro-
wał, aby iść do pogan i dawać świadec-
two o tym, co widzieli i usłyszeli. Czynili 
to z hojnością, wdzięcznością i szlachet-
nością tych, którzy sieją, wiedząc, że inni 
będą konsumowali owoc ich zaangażowa-
nia i poświęcenia. Dlatego lubię myśleć, że 
„Nawet najsłabsi, najbardziej ograniczeni 
i zranieni mogą być na swój sposób [misjo-
narzami], ponieważ zawsze trzeba pozwa-
lać, aby dobro było przekazywane, nawet 
jeśli współistnieje z wieloma słabościami”.

Myśląc o misjonarzach, pa-Myśląc o misjonarzach, pa-
miętamy szczególnie o ks. miętamy szczególnie o ks. 

Marku, który niespe łna Marku, który niespe łna 
miesiąc temu dzieli ł się miesiąc temu dzieli ł się 

z nami radościami i wyzwa-z nami radościami i wyzwa-
niami w posłudze misyj-niami w posłudze misyj-

nej w Papui Nowej Gwinei, nej w Papui Nowej Gwinei, 
a teraz jest już znowu ze a teraz jest już znowu ze 

„swoimi” w parafiach Da-„swoimi” w parafiach Da-
gua i But w Diecezji Wewak gua i But w Diecezji Wewak 
i serdecznie nas pozdrawia.i serdecznie nas pozdrawia.



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

2424 października października  – – XXX NIEDZIELA ZWYKŁAXXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Brygidę Cieślak [od mieszkańców ul. Żeromskiego]
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie w rodzinie Filusz

  – chrzest: Bartosz Kleniewski
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 

Annę i Jerzego Koppa, † brata Józefa, †† teściów Annę i Franciszka, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

25 października 25 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 10. rocznicę śmierci

26 października 26 października – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci i †† z ro-

dziny Kral i Głuszek

27 października 27 października – środa
 7.00 – za †† rodziców Luizę i Emila Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 

† matkę chrzestną s.M. Kornelię z d. Kupka, †† z rodzin Rzepka, 
Kupka, Machura, Larisz i dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo różańcowe [misyjne – prowadzą marianki] 

28 października 28 października – czwartek — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Marię Kalińską, †† jej rodziców Franciszkę i Wincentego Jasiń-

skich oraz †† dziadków z obu stron

29 października 29 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Marię Pixa w 4. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa

30 października 30 października – sobota
 17.15 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Bractwo św. Józefa]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze przez tydzień zachęcam do udziału w październikowych nabożeństwach 
różańcowych, które w dni powszednie rozpoczynają się o godz. 17.30, a w soboty 
i niedziele – o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańcowymi okazja do 
spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ W poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tym razem roz-
pocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich nabożeństwem różań-
cowym, a po Mszy św. będziemy się modlić litanią do św. Ojca Pio i poprowadzę 
katechezę.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ Pozostaje jeszcze do środy otwarta inicjatywa Parafialnego Zespołu Caritas skie-
rowana do ludzi samotnych z naszej parafii, którzy chcieliby, a nie są w stanie sa-
modzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmentarzach w Zdzieszowicach 
lub Żyrowej – także po 1 listopada dla zyskania odpustu. Zgłoszenia można skła-
dać najlepiej telefonicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
— w czwartek od 17.00 do 19.30 (z przerwą na różaniec i Mszę św.)
— w piątek od 10.00 do 11.00 i od 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.)
— w sobotę od 10.00 do 11.00 i od 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje; w przyszłą niedzielę kolekta będzie 
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

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

 18.00 – za † Antoninę Pasieka, † jej męża Teofila Kowolika, † Zenona Pasiekę, 
†† rodziców Erykę i Gerharda Arbeiter, † brata Huberta

3131 października października  – – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † żonę i mamę Helenę Borecką w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie dla Beaty i Krzysztofa z okazji 30. rocznicy ślubu oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za zmarłych Parafian


