
 ▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowa-
rzyszenie „Osiedlok” i PP nr 2 zapraszają w sobotę 17 
września od godz. 16.00 na Festyn Rodzinny na placu 
biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: występ 
dzieci z przedszkola, konkurs propagujący gwarę „Co 
to za lajyra”, warsztaty ekologiczne „Mamy rady 
na odpady” i zabawa z DJ; będzie też przeprowa-
dzona zbiórka środków na leczenie Igora Juszczaka. 
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Zbliżające się święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego skłania do refleksji o znaku krzyża. 
Wydaje się, że nie ma nic bardziej natural-
nego dla katolika, niż uczynienie znaku krzyża. 
Żegnamy się przecież tak często, ale może 
warto nieco odświeżyć tradycję, która była 
już żywa w czasach Ojców Kościoła. Pod-
kreślano już wtedy, by ten znak symbolizu-
jący nasze odkupienie pomagał w uwielbie-
niu Boga – zwłaszcza z dodaniem formuły 
„W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Za-
chęcano, by znak krzyża był aktem zadość-
uczynienia za tzw. powszednie grzechy, by 
wykonywać go przed wyjściem z domu, przed 
i po spoczynku nocnym, by błogosławić nim 
dzieci (i nie tylko dzieci), by czyni go w trud-
nych momentach życia, np. gdy otrzymujemy 
złe wiadomości, albo się czegoś bardzo boimy.  
Warto w tym miejscu oddać głos Ojcom Ko-
ścioła. Św. Cyryl Jerozolimski (zm. ok. 386) 
pisał: „Nie wstydźmy się wyznać Ukrzyżo-
wanego! Ufnie czyńmy znak krzyża pal-
cami na czole i na wszystkim: na chlebie, 
który spożywamy, na kielichu, który pi-
jemy, przy wejściu i przy wyjściu, przed 
snem, kładąc się na spoczynek, przy 
wstawaniu, chodzeniu i spoczynku! Jest 
on wielką obroną. Nie muszą za niego 
płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga 
jest nam dany jako łaska. Krzyż jest zna-
kiem wierzących, postrachem szatanów. 

W krzyżu odnosi triumf nad nimi wierny, 
jeżeli się nim znaczy z ufnością. Na wi-
dok krzyża przypominają sobie Ukrzyżo-
wanego. […] Ceń tę pieczęć, a ponieważ 
jest darmo dana, czcij tym więcej Dobro-
czyńcę!”. W podobnym duchu apelował 
św. Jan Chryzostom (zm. 407): „Niechaj 
więc nikt nie wstydzi się świętych zna-
ków naszego zbawienia i tego najwyż-
szego dobra, przez które żyjemy i przez 
które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chry-
stusa jak wieniec, bo wszystko, co się 
do nas odnosi, przez krzyż się wypełnia. 
Gdy trzeba się odrodzić przez chrzest, 
to przed krzyżem; gdy trzeba spożyć ów 
tajemniczy pokarm, […] wszędzie staje 
obok nas ten znak zwycięstwa. Dlatego 
z wielką gorliwością znaczymy go na do-
mach, na drzwiach, na oknach, na czole. 
Ten znak bowiem oznacza nasze zbawie-
nie, wspólną wolność i łaskawość Pana”.

Apel Biskupa Opolskiego w związku Apel Biskupa Opolskiego w związku 
z Dniem Modlitwy za Ukrainęz Dniem Modlitwy za Ukrainę

BI
SK

UP
 O

PO
LS

KI
BI

SK
UP

 O
PO

LS
KI Drodzy Diecezjanie, w odpowiedzi na inicjatywę Rady Konferencji Epi-

skopatów Europy, dotyczącą zorganizowania powszechnego Dnia Mo-
dlitw za Ukrainę, zwracani się z gorącą prośbą, aby Święto Podwyższe-
nia Krzyża Świętego (środa, 14 września br.) uczynić w naszych parafiach 
dniem szczególnego duchowego wsparcia dla narodu ukraińskiego.
W tym dniu – spoglądając z nadzieją na wywyższonego Pana, który przez 
ofiarę złożoną na drzewie krzyża obdarzył nas nowym życiem – wspie-
rajmy duchowo walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, wo-
łając w indywidualnej i wspólnotowej modlitwie o zaprzestanie działań 
wojennych i sprawiedliwy pokój, a dla sprawców napaści wypraszajmy 
łaskę nawrócenia i opamiętania. Miłosierdziu Bożemu polecajmy też 
wszystkie ofiary tego dramatycznego konfliktu.
Serdecznie proszę duszpasterzy o gorliwe wołanie do Pana w wymie-
nionych intencjach podczas Mszy świętych oraz zorganizowanie do tego 
dodatkowej sposobności w formie adoracji Najświętszego Sakramentu 
czy innych nabożeństw. Wszystkich Was proszę o dalszą wytrwałą mo-
dlitwę i ofiarowanie trudnych doświadczeń w intencji sprawiedliwości 
i pokoju dla całego świata. Z serca Wam błogosławię. 

Opole, dnia 7 września 2022 r.
† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

Ogłoszenie spo łeczneOgłoszenie spo łeczne__________________________________________________________________________________________________________

oraz bp Rudolf Pierskała z Opola. Jej mottem będą słowa Jezusa: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. 

 ▪ Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 18 września na Górze Świę-
tej Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. 



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

1111 września września  ––  XXIVXXIV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Eugeniusza Szajkowskiego w 8. rocznicę śmierci oraz 

†† rodziców Jana i Szarlotę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
Agnieszki i Jerzego z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Marię i Józefa Raszowskich, † siostrę Franciszkę, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12 września 12 września – poniedziałek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

13 września 13 września – wtorek — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
 18.30 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)

14 września 14 września – środa — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 7.00 – za † Waleskę Kuder, † jej męża Pawła oraz †† z pokrewieństwa Ku-

der i Skóra

15 września 15 września – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 18.00 – za † męża Edwarda, †† teściów Krystynę i Stefana Janocha, †† ro-

dziców Irenę i Pawła Josz, † brata Jana, †† dziadków z obu stron 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 września 16 września – piątek  — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie dla Hildegardy Zerman z okazji 80. rocznicy urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

17 września 17 września – sobota 
 11.00 – ślub: Klaudia Oremek i Damian Schmidt

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 s. Anna zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które  
odbędzie się w sali parafialnej. Oczekiwane są także dziewczyny pragnące rozpo-
cząć zaangażowanie w tej maryjnej wspólnocie.

 ▪ We wtorek bardzo serdecznie zachęcam do udziału w wieczorze fatimskim. Roz-
poczniemy Mszą św., a po niej rozważanie, różaniec i procesja ze świecami. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędę się warsztaty muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez p. Katarzynę Krynicką. 
Po Mszy św. szkolnej o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2023 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych, 
przedstawienie wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; takie przezna-
czenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Ogłoszenia diecezjalne Ogłoszenia diecezjalne  _________________________________________________ _________________________________________________

 ▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Opolu zaprasza w so-
botę (17 września) na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Maria Hilf w Zla-
tých Horach, w Czechach. Pielgrzymkę poprowadzą: bp Martin David z Ostrawy 

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 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

1818 września września  ––  XXIVXXIV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Edwarda Jagielnickiego, †† z pokrewieństwa Jagielnicki i Mazur 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † męża i ojca Wincentego Poradę, † jego matkę Emmę, †† rodzi-

ców Gertrudę i Gerharda oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Józefa Zajączkowskiego, †† teściów Irenę i Czesława Boh-

dan, † brata Andrzeja oraz †† z pokrewieństwa


