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Wprawdzie wielu z nas odmawia róża-
niec codziennie przez cały rok, to jednak 
w miesiącu październiku o modlitwie ró-
żańcowej mówi się głośniej. Dotyczy to za-
równo częstszego przywoływania refleksji 
o wydarzeniach zbawczych rozważanych 
w tajemnicach różańcowych, jak też wska-
zywania na zbawienne skutki tej modlitwy. 
Myślę, że warto też przy tej okazji zwró-
cić uwagę na bardzo wyraźne stanowi-
sko Kościoła wobec modlitwy różańcowej, 
którą wyrażali papieże już od XVI wieku, 
a czynili to nie tylko poprzez pochwały 
pod adresem tej modlitwy, ale np. wyda-
wali pisma nadające odpusty i przywileje 
istniejącym i powstającym stowarzysze-
niom różańcowym. W tym względzie wiel-
kie znaczenie miał dekret Leona X wydany 
w 1520 r., który uznaje się jako pierwsze 
oficjalne poparcie Kościoła dla 
Różańca. Papież Hadrian VI (pon-
tyfikat 1522–1523) twierdził, że 
„różaniec zwycięża szatana”. Pa-
pież Paweł III (1534–1549) mó-
wił, że „przez różaniec święty Do-
minik powstrzymał gniew Boży 
nad Francją i Włochami”. Papież 
Juliusz III (1550–1555) głosił, że 
„różaniec jest ozdobą Kościoła 
Rzymskiego”. Jednak pierwszym 
z papieży, którzy nadali wielki im-

puls modlitwie różańcowej, z pewnością 
był święty Pius V (1566–1572). Pisze się 
o nim, że miał „tak wielkie nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny i tak bardzo 
powierzał się Jej pomocy, że mimo, iż z ra-
cji swego urzędu musiał podejmować bar-
dzo wiele zadań, to jednak nigdy nie za-
niedbywał odmawiania Różańca”. Miał 
zwyczaj powtarzać, że ma większe zaufa-
nie do łaski Bożej i do modlitwy niż do mi-
litarnych fortyfikacji, jakie kazał zbudować 
w Państwie Kościelnym. Już w 1566 r., czyli 
w pierwszym roku swego pontyfikatu, na-
pisał bullę o Różańcu i Bractwach Różańco-
wych. Trzy lata później opublikował drugą 
bullę i jeszcze w tym samym roku 1569 
wydał konstytucję apostolską Consueve-
runt Romani Pontifices, która uznawana 
jest za „magna charta” Różańca. Jego pon-

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

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 
W czwartek podczas połączonej modlitwy różańcowej z Godziną Świętą, będziemy 
prosić o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zaś w piątek po 
Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy odmówimy litanię ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Przypomnienie! W sobotę 8 października br. odbędzie się VII Ogólnopolska Piel-
grzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Parafia Ducha Świętego w Krapkowicach-
-Otmęcie organizuje wyjazd na to wydarzenie i zaprasza chętnych do udziału. Au-
tokar ze Zdzieszowic będzie wyjeżdżał o godz. 6.50 z parkingu przy sklepie „Ma-
lorny”. Cena – 50 zł. Zapisy: tel. 531 000 514 (p. Danuta Stępka).

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

Ogłoszenia diecezjalne Ogłoszenia diecezjalne  _________________________________________________ _________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę (2 października) o godz. 19.10 na antenie TVP3 odbędzie się 
premiera filmu pt. „Porozmawiajmy o Kościele” zrealizowanego z okazji Złotego 
Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Reżyserem filmu jest ks. prof. Marek Lis.

 ▪ W przyszłą niedzielę (9 października) odbędzie się jubileuszowa pielgrzymka wier-
nych parafii naszego dekanatu do kościoła seminaryjnego w Opolu (zmiana miejsca 
podyktowana jest trwającym remontem w katedrze). Rozpoczęcie o godz. 14.30. 

tyfikat przypadł na bardzo trudny czas dla 
Kościoła, ale chyba najpoważniejszym za-
grożeniem w tym okresie stali się Turcy, 
zdecydowani wrogowie wiary chrześcijań-
skiej, którzy chcieli podbić całą Europę, 
a na miejsce chrześcijaństwa, w podbitych 
krajach wprowadzić islam. W słynnej bi-
twie morskiej pod Lepanto (nad Zatoką 
Koryncką) doszło 7 października 1571 r. 
do walki potężnej floty tureckiej wyru-
szającej na wcześniej zaplanowany pod-
bój z nieporównanie mniejszą flotą chrze-
ścijańską. Jednak dzięki pomocy z nieba, 
dzięki niezłomnej wierze papieża, iż Ró-

żaniec wyjedna u Boga kolejny cud, bi-
twa zakończyła się całkowitym pogromem 
floty tureckiej. Senat Wenecji, która jako 
jedna z nielicznych krajów chrześcijańskich 
uczestniczyła w tej bitwie, dla uczczenia 
zwycięstwa kazał namalować obraz, a na 
nim umieścić napis w języku łacińskim: 
„Nie męstwo, nie wojsko, nie dowódcy, 
lecz Matka Boża Różańcowa uczyniła nas 
zwycięzcami”. Dlatego 5 marca 1572 r. św. 
Pius V opublikował kolejną bullę Salvato-
ris Domini dla upamiętnienia tego zwycię-
stwa. Ustanowił też dzień 7 października 
świętem Matki Bożej Zwycięskiej. 

O modlitwie różańcowej –O modlitwie różańcowej –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ________________________________________ ________________________________________

Wizja bitwy pod Lepanto papieża Piusa VWizja bitwy pod Lepanto papieża Piusa V, XVI w., XVI w.



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

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

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

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

3 października 3 października – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † brata Henryka Olczyka, † bratową Agnieszkę, †† rodziców Ja-

dwigę i Antoniego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

4 października 4 października – wtorek — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego w ro-
dzinie Szkudlarskich

5 października 5 października – środa — wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Józefa Barteczko oraz †† z rodziny
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

6 października 6 października – czwartek
 17.00 – nabożeństwo różańcowe i Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka, 

†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 października 7 października – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† Marię i Wilhelma Bota, †† dziadków z obu stron, †† braci 

Norberta i Wilibalda, † bratową Marię i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony i – jak co 
roku – powtarzamy: „Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy (…)”, 
ożywiając przy tym pokorę wobec daru życia i otaczającej nas przyrody. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. Przypominam, że Kościół związał z tymi 
nabożeństwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zu-
pełnego z następującymi warunkami: a) odmawiać różaniec w kościele lub rodzi-
nie, b) modlitwa ma obejmować przynajmniej jedną część różańca (5 dziesiątek), 
c) rozmyślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic we-
dług zwyczaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.

 ▪ W związku z nabożeństwami różańcowymi okazja do spowiedzi św. będzie co-
dziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ We wtorek (4 października) o godz. 15.00 w domu katechetycznym przy kościele 
św. Antoniego (sala św. Antoniego) odbędzie się spotkanie Sióstr i Braci Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich.

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

8 października 8 października – sobota 
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla Mariana z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

99 października października  ––  XXVIIIXXVIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Józefa z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Joachima z okazji 55. rocznicy urodzin oraz dla 
Norberta z okazji 60. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Wacława Topolskiego w 11. rocznicę śmierci, †† ro-

dziców, †† teściów, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


