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Myślę, że warto w miesiącu październiku 
kontynuować refleksję o stanowisku Ko-
ścioła wobec modlitwy różańcowej, którą 
wyrażali papieże. Po św. Piusie V (wspo-
mnianym przed tygodniem) został wy-
brany na Stolicę Piotrową Grzegorz XIII 
(1572–1585). Już w pierwszym roku 
swego pontyfikatu wydał motu proprio na 
temat Różańca. Mając jeszcze w pamięci 
niedawne zwycięstwo pod Lepanto, na 
prośbę dominikanów, ustanowił pierwszą 
niedzielę października jako uroczystość 
Różańca Świętego. Ponadto w swojej spu-
ściźnie pontyfikalnej pozostawił wprowa-
dzenie pojęcia „tajemnic” różańcowych 
oraz ustanowienie kolejnych odpustów 
różańcowych, które powiązał z koniecz-
nością spełniania dzieł miłosierdzia. Na-
tomiast drugim „papieżem różańcowym” 
określano Klemensa VIII (1592–
1605), który wydał aż 19 bulli za-
chęcających wiernych do odma-
wiania tej modlitwy. W 1593 r. 
Różaniec został przez niego 
uznany za „środek kościelny 
do wywyższenia Stolicy Apo-
stolskiej i wiary katolickiej, dla 
zniszczenia herezji i utrwalenia 
pokoju między książętami chrze-
ścijańskimi”. Trzecim „papieżem 
różańcowym” był Sługa Boży 

Benedykt XIII (1724–1730), dominikanin, 
który będąc jeszcze kardynałem w Rzymie, 
chciał, aby w jego prywatnej kaplicy zo-
stało utworzone bractwo Różańca. „Jako 
biskup w Benewencie dla rozwoju życia re-
ligijnego wśród wiernych, w katedrze i we 
wszystkich kościołach diecezji wprowa-
dził publiczne odmawianie Różańca i do-
bitnie polecił wszystkim proboszczom ob-
jaśnianie ludowi znaczenia oraz wielkiej 
duchowej wartości tego nabożeństwa. 
Wykorzystywał wszelkie okazje, aby mó-
wić o Różańcu: szczególnie polecał go jako 
środek rozpowszechniania prawdziwej po-
bożności i dochodzenia do kontemplacji. 
Aby „przywiązanie do Różańca nie doznało 
szkody”, potwierdził zakaz ustanawiania 
nowych typów Różańca, bez wcześniej-
szego zasięgnięcia rady Stolicy Świętej. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańco-
wymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ W czwartek (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień adoracji 
Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. 
W tym dniu zapraszam również na wieczorne nabożeństwo fatimskie. 
Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem (oczywiście, według swoich możliwości):
– 119.00 –  Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 10.00 –  Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 11.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej 
– 12.00 –  adoracja w ciszy
– 13.00 –  Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 14.00 –  Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 15.00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 –  Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 16.00 –  adoracja w ciszy
– 17.30 –  adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie – o godz. 18.00 roz-

pocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatim-
ski, a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.

 ▪ Również w czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ W sobotę 15 października br. odbędzie się 6. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Ró-
żańca na Górę Świętej Anny. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. 

 ▪ W niedzielę 16 października o godz. 17.00 w Bazylice na Górze Świętej Anny od-
będą się diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego. Po Mszy św., która roz-
pocznie obchody, uczestnicy procesyjnie udadzą się na pobliski cmentarz do sym-
bolicznego Grobu Dziecka Utraconego. 

 ▪ Parafialny Zespół Caritas ponawia inicjatywę wsparcia ludzi samotnych, którzy 
nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmentarzach 
w Zdzieszowicach lub Żyrowej. Zarówno tydzień przed Uroczystością Wszystkich 
Świętych, jak i w jej oktawie (oprócz dnia 1 listopada) wolontariusze chętnie po-
służą transportem i pomocą celem przygotowania grobów lub odwiedzenia gro-
bów z możliwością zyskania odpustu zupełnego. Zgłoszenia można składać do 23 
października w kancelarii parafialnej lub telefonicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby parafii, zaś do puszek 
będzie można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary. A. van Diepenbeeck, A. van Diepenbeeck, Dziewica ofiaruje różaniecDziewica ofiaruje różaniec, XVII w., XVII w.



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

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

10 października 10 października – poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† rodzeństwo, 

†† szwagrów oraz †† dziadków z obu stron

11 października 11 października – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marianny z okazji 70. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† z rodzin 
Skrzypiec, Walczyk i Szymuś

12 października 12 października – środa 
 7.00 – za † męża i ojca Jana Plutę w 4. rocznicę śmierci
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

13 października 13 października – czwartek — wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 9.00 – za † Reinholda Pakosza, †† rodziców, †† teściów, † siostrę, † szwa-

gra, †† trzech braci, †† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 października 14 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski w dzisiejszą niedzielę na-
leży przeprowadzić badania statystyczne liczby uczestników niedzielnej liturgii 
i przystępujących w tym dniu do Komunii św.

 ▪ Biskupi polscy kierują dziś do wiernych list pasterski zapowiadający obchody XXII 
Dnia Papieskiego (w niedzielę 16 października) – stanowi on załącznik do niniej-
szego Informatora. 

 ▪ Dzisiejsza niedziela jest też obchodzona (po raz 5.) jako Niedziela św. Franciszka. 
Towarzyszy jej hasło: «Mniej znaczy więcej. Radość z dzielenia». Inicjatywa od-
bywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i ma na celu przypomnie-
nie postaci św. Franciszka jako patrona chrześcijańskiej ekologii. Dzień ten staje 
się także okazją do modlitwy za świat i rozwój ekologii.

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
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 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-
cych oraz o wiekuiste szczęście dla zmarłych nauczycieli i pracow-
ników oświaty

15 października 15 października – sobota — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 12.00 – chrzest: Nikodem Serwatyński
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysława z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

1616 października października  ––  XXIXXXIX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † brata Jerzego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców, 

†† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† ojca Marcina Strancicha, † mamę Krystynę, †† z rodzin Stran-

cich, Pawleta, Jagiella i Cebulla
 13.00 – Msza św. w intencji rodzin adopcyjnych [ks. gość]
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Norberta 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


