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Przygotowując się do naszego święta patro-
nalnego, warto wczytać się w krótki biogram 
św. Pio z Pietrelciny zamieszczany w oficjal-
nych księgach liturgicznych Kościoła. Jest 
on o tyle inspirujący, gdyż zawiera w spo-
sób niezwykle syntetyczny i skondenso-
wany najbardziej istotne dane biograficzne 
oraz charyzmaty i dzieła świętego: „Święty 
Ojciec Pio, Francesco Forgione, urodził się 
25 maja 1887 r. w Pietrelcinie, w diecezji Be-
nevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapu-
cynów wstąpił 6 stycznia 1903 r. jako kan-
dydat na kapłana. Święcenia kapłańskie 
przyjął 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Be-
nevento. 28 lipca 1916 r. przybył do klasz-
toru w San Giovanni Rotondo, położonego 
u wzgórza Gargano, gdzie z małymi prze-
rwami przebywał aż do śmierci, to jest do 
23 września 1968 r. W piątek 20 września 
1918 r. w chórze starego kościółka, 
podczas modlitwy przed Ukrzyżo-
wanym, otrzymał stygmaty, które, 
otwarte i krwawiące, nosił przez pół 
wieku. Zorganizował Grupy Modli-
twy i przyczynił się do powstania no-
woczesnego szpitala, któremu nadał 
nazwę Dom Ulgi w Cierpieniu. Pa-
pież Jan Paweł II dnia 2 maja 1999 r. 
zaliczył go do grona błogosławio-
nych, a 16 czerwca 2002 r. dokonał 
jego kanonizacji. Święty Ojciec Pio 

pozostawił piękne świadectwo umiło-
wania Męki Pańskiej i Eucharystii, któ-
rej był wiernym i pokornym sługą. Za-
słynął jako wytrawny kierownik dusz. 
Przez jego wytrwałą posługę w konfesjo-
nale Bóg okazał współczesnemu światu 
wspaniałość dzieł Swego miłosierdzia”. 
Temu zwięzłemu opisowi wtóruje ofi-
cjalna modlitwa Kościoła odmawiana we 
Mszy św. (jako kolekta) i w Liturgii Go-
dzin: „Wszechmogący Wieczny Boże, Ty 
świętego Ojca Pio, kapłana, obdarzyłeś 
szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu 
Twojego Syna i przez jego posługę uka-
załeś wspaniałość dzieła Twego miłosier-
dzia, spraw za jego wstawiennictwem, 
abyśmy trwale włączeni w cierpienie 
Chrystusa, szczęśliwie mogli osiągnąć 
chwałę Zmartwychwstania”. Pierwszym, 

jak łatwo zauważyć, akcentowanym przez 
Kościół charyzmatem św. Ojca Pio jest jego 
„piękne świadectwo umiłowania Męki 
Pańskiej” i przyjęcie „łaski uczestnictwa 
w krzyżu [Chrystusa]”. Staje się to bardziej 
zrozumiałe, gdy sięgniemy do treści mo-
dlitw Zakonnika, które ujawnił w wielu pi-
sanych przez siebie listach. Czytamy m.in.: 
„Najświętszy Duchu […] wspomóż mnie 
w zgłębianiu tajemnicy nieskończonej mi-
łości i boleści Boga, który przyjąwszy na-
sze człowieczeństwo, cierpi, kona i umiera 
z miłości do stworzenia!... Oto Odwieczny 
i Nieśmiertelny uniża się i upokarza, podej-
mując niepojęte męczeństwo. Czyni to po-
śród obelg, wzgardy i haniebnej sromoty 
śmierci na krzyżu, aby zbawić stworzenie, 
które Go obraża i samo brudzi się w bło-
cie grzechu. Człowiek cieszy się w grze-
chu, a Jego Bóg z powodu grzechu smuci 
się, cierpi i poci krwią wśród straszliwego 
konania ducha. Ja nie potrafię wniknąć 
w ten nieskończony ocean miłości i cier-

— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek i w sobotę 
od godz. 17.00.

— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa 
o godz. 10.30, której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. dr Maciej Skóra, 
biskupi magister obrzędów. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji procesja 
teoforyczna dookoła kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.

 ▪ W sobotę 1 października 2022 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Wolontariuszy i Pra-
cowników Caritas do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, na którą w naszym 
dekanacie jest organizowany (przez PZC w Jasionej) wspólny autokarowy wyjazd. 
Zapisy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii, a jechać mogą nie tylko członkowie 
Caritas, ale wszyscy chętni. Opłata za przejazd to koszt 45 zł. Więcej informacji 
o pielgrzymce na naszej stronie internetowej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; takie przezna-
czenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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pienia, jeśli Ty nie wspomożesz mnie Swoją 
łaską. Obym mógł wniknąć do głębi Serca 
Jezusowego, aby tam odkryć istotę prze-
żywanej przez Niego goryczy, która do-
prowadziła Go tam, do Ogrodu Oliwnego, 
i do stanu konania […]. Obym mógł zjed-
noczyć się z Nim, aby wraz z Nim wyna-
gradzać”. W innym liście pisał tak: „O Jezu, 
udziel także i mnie tej samej mocy, […] bym 
za Twoim przykładem i z Twoją pomocą 
stawiał czoła przeciwnościom, spokojnie 
i pogodnie przyjął cierpienia i udręki, jakie 
mogą mnie spotkać na tym padole wygna-
nia; zjednocz to wszystko z Twoimi zasłu-
gami, z Twoimi cierpieniami, z Twoim wy-
nagrodzeniem, z Twoimi łzami tak, bym 
współpracował z Tobą nad moim zbawie-
niem i unikał grzechu, który był jedyną 
przyczyną Twojego krwawego potu i do-
prowadził Cię aż do śmierci. Zniszcz we 
mnie to wszystko, co się Tobie nie podoba 
i świętym ogniem Twojej miłości wypisz na 
moim sercu Twoje cierpienia…”.
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1818 września września  ––  XXVXXV  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

19 września 19 września – poniedziałek 
 18.00 – za †† z rodziny Podsada, †† sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące

20 września 20 września – wtorek — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbi-
tera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Agnieszki z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

21 września 21 września – środa — święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 7.00 – 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

22 września 22 września – czwartek
 18.00 – za † ojca Waltera Pelkę, †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin 

Pelka i Kauf oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 września 23 września – piątek — wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji uro-
dzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Mrozek 
i Pyrek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, i †† z pokrewieństwa 

24 września 24 września – sobota 
 12.00 – chrzest: Ignacy Knop
 16.30 – chrzest: Jagoda Sowa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 odbędzie się na plebani spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej.

 ▪ 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. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz dziewiąty odpust parafialny, 
który w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem).  
Jak co roku, chcemy się do tego wydarzenia przygotować zarówno pod wzglę-
dem zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami (panie i panów) o pomoc 

w pracach porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć 
w piątek o godz. 9.00. 

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 : 
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 18.00 – za † ojca Rudolfa Gawrona w 3. rocznicę śmierci, † mamę Różę, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Ojca Pio z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Henryka z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

2525 września września  ––  XXVIXXVI  NIEDZIELA ZWYKŁA NIEDZIELA ZWYKŁA — KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNY— KIERMASZ I ODPUST PARAFIALNY
 8.00 – za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś, † siostrzeńca Roberta, 

†† trzech braci, † siostrę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Ojca Pio o błogosła-

wieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla budowniczych i dobro-
czyńców naszego kościoła, wszystkich pracujących i pomagających 
przy naszym kościele oraz opiekę Bożą w ich rodzinach

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Andrzeja z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla córek Agnieszki 
i Urszuli z rodzinami


