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Przed tygodniem chcieliśmy na nowo od-
czytać najważniejsze akcenty, które Ko-
ściół wydobywa z biografii, charyzma-
tów i dzieł świętego naszego Patrona, a co 
w niezwykle skondensowany sposób po-
dano w oficjalnych księgach liturgicznych 
Kościoła. Dzisiaj proponuję, by kontynu-
ować refleksję w duchu tego, co Kościół 
uwydatnia z przesłania św. Pio z Pietrel-
ciny. Świetnie można to dostrzec w dobo-
rze czytania w Liturgii Godzin (tzw. brewia-
rzu). Wybrano list, który zatytułowano: 
„Kamienie wiecznej budowli”. Warto prze-
czytać choćby krótkie fragmenty, by od-
kryć sposób myślenia Ojca Pio o Kościele, 
a także jego pragnienie życia zgodnie 
z wolą Bożą (łącznie z przyjmowaniem 
niełatwych doświadczeń cierpienia), dla 
dobra Kościoła (wiecznej budowli): „Bo-
ski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy 

zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie 
stara się przygotować kamienie, z których 
wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najła-
skawsza Matka nasza, święty Kościół kato-
licki w hymnie brewiarzowym na poświę-
cenie kościoła. I tak jest naprawdę. Każda 
dusza przeznaczona do wiecznej chwały 
może nazwać siebie w sposób najwła-
ściwszy kamieniem przygotowywanym do 
wzniesienia wiecznej budowli. Obowiąz-
kiem budowniczego, chcącego jak najle-
piej wznieść świątynię, jest przede wszyst-
kim wygładzenie kamieni, które mają ją 
tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota 
i dłuta. Tak również postępuje Ojciec nie-
bieski z wybranymi duszami […]. A czym są 
owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, 
moja siostro, obawy, pokusy, boleści du-
szy i duchowe lęki, zdradzające jakąś cho-
robę, oraz udręki ciała. Dziękujcie zatem 

nieskończonej dobroci wiekuistego 
Ojca, który w ten sposób traktuje du-
szę waszą przeznaczoną do zbawienia. 
Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobro-
dziejstw najlepszego ze wszystkich oj-
ców? Otwórzcie serce owemu niebie-
skiemu Lekarzowi dusz i powierzcie 
się całkowicie z pełną ufnością Jego 
najświętszym ramionom: On was 
traktuje jako wybranych, abyście szli 
tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii”. 

darzonego odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak 
przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modli-
twa w intencjach Ojca Świętego. 

 ▪ W poniedziałek (26 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. Początek w sali parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (29 września) o godz. 16.00 na 
wykład o ekumenizmie w Kościele, który poprowadzi ks. Vitali Burko. Spotkanie 
odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędą się warsztaty muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez p. Katarzynę Krynicką.
Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ósmych. 

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. 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.

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

 ▪ Przypomnienie! W sobotę 1 października 2022 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Wo-
lontariuszy i Pracowników Caritas do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Osoby, 
które chciałyby jeszcze pojechać, proszę o kontakt.

 ▪ W sobotę 8 października br. odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu 
Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach. Parafia Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie organizuje wy-
jazd na to wydarzenie i zaprasza chętnych do udziału. Autokar ze Zdzieszowic bę-
dzie wyjeżdżał o godz. 6.50 z parkingu przy sklepie „Malorny”. Cena – 50 zł.

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jerzego 
Kaszurę, lat 91, z ul. Spokojnej (Msza św. pogrzebowa odbędzie się w naszym ko-
ściele w poniedziałek o godz. 11.00, a po niej pochówek w Żyrowej). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie…
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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

26 września 26 września – poniedziałek 
 18.00 – 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

27 września 27 września – wtorek — wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
 13.00 – ślub: Anna Kałuża i Micha Pańczyk 
 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 – środa — wspomnienie św. Wacława, męczennika
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Soni Cwynar z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

29 września 29 września – czwartek — święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Wiktorii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny [ofiarowana od babci i dziadka]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocze-
śnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji gościem parafii 
jest ks. dr Maciej Skóra, biskupi magister obrzędów, któremu z serca dziękuję za 
obecność i głoszone słowo Boże. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom – na 
czele z muzyczną, liturgiczną i porządkową (zwłaszcza pracującym w miniony pią-
tek). Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na na-
sze święto życzę obfitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że tradycyjna nazwa naszej dzisiejszej uroczystości „od-
pust parafialny” przypomina o istocie tego święta, a mianowicie o możliwości 
uzyskania odpustu. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonanie dzieła ob-
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30 września 30 września – piątek — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za zmarłych w miesiącu wrześniu: śp. Jerzego Kaszurę 

1 października 1 października – sobota — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † mamę Janinę Gaidę w 1. rocznicę śmierci, † tatę Kazimierza, 

†† braci Józefa i Ryszarda
 13.00 – ślub: Katarzyna Frankowska i Tomasz Wodyk
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † tatę Jana Sykułę w 5. rocznicę śmierci oraz †† dziadków z obu 

stron

22 października października  ––  XXVIIXXVII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Pawła z okazji 
50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze o błogosła-
wieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego w rodzinie Filusz oraz 
o wiekuiste szczęście dla † męża Ryszarda Filusz

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Wiesławę w 14. rocznicę śmierci, † Wiesława, † Zofię, † Igna-

cego, † Edwarda, † Andrzeja, †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak


