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Kontynuując nasze październikowe re-
fleksje o nauczaniu papieży na temat 
Różańca, popartym ich osobistym przy-
kładem umiłowania tej modlitwy, na-
leży koniecznie poświęcić uwagę także 
XX-wiecznym Następcom św. Piotra. Pa-
pieże: Pius XI (1922–1939) i Czcigodny 
Sługa Boży Pius XII (1939–1958) codzien-
nie ze swoimi domownikami odmawiali 
różaniec, widząc w nim nadzieję na zaże-
gnanie światowego konfliktu. Nadto, pa-
pież Pius XI wydał w 1937 r. osobny do-
kument: „O Różańcu Najświętszej Maryi 

Panny”. A gdy przyjmował na uroczystej 
audiencji młodych małżonków, dawał na 
pamiątkę książeczkę do nabożeństwa 
(mężom) i różaniec (żonom), mówiąc im: 
„Odmawiaj go codziennie, tak jak papież 
to czyni”. Święty Jan XXIII (1958–1963) 
w „Dzienniku duszy” i w encyklikach oraz 
przemówieniach, podkreślał wagę tej mo-
dlitwy. W Liście apostolskim Il religioso 
convegno (1961) wzywał do modlitwy na 
różańcu o pokój na świecie, podkreśla-
jąc zarazem, że jest to modlitwa praw-
dziwie mistyczna, a przy tym społeczna,  

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 gorąco zachęcam dzieci i młodzież do udziału 
w warsztatach muzycznych (prowadzonych przez p. Katarzynę Krynicką).
Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ósmych. 

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
— w piątek od 10.00 do 11.00 i od 16.30 do 17.30
— w sobotę od 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje; w przyszłą niedzielę kolekta będzie 
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stefana 
Jarmowskiego, lat 83, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 

Ogłoszenie diecezjalne Ogłoszenie diecezjalne  _________________________________________________ _________________________________________________

 ▪ Kościół niezmiennie stoi na straży ludzkiego życia od narodzin do naturalnej śmierci. 
Fundacja Życie i Rodzina przygotowała projekt ustawy zakazującej m.in. promo-
wania aborcji i pomocy w jej dokonywaniu. Jest to projekt obywatelski, który wy-
maga szerokiego poparcia społecznego. Możemy go wesprzeć, składając podpis na 
liście poparcia. Zgodnie z sugestią Kurii Diecezjalnej proszę osoby chcące przyłą-
czyć się do tej inicjatywy poprzez zbieranie podpisów o osobisty kontakt ze mną. 

publiczna i uniwersalna uwzględniająca 
codzienne oraz nadzwyczajne potrzeby 
Kościoła, narodów i świata. Święty Pa-
weł VI (1963–1978) wypowiadał się o tej 
modlitwie w encyklice Christi Matri 
z 1966 r. To on nazwał różaniec „stresz-
czeniem Ewangelii” i wskazał na „ewan-
geliczną naturę różańca”, jako że w jego 
tajemnicach rozważamy zbawcze wyda-
rzenia z życia Chrystusa Pana i Jego Matki. 
Dowodził, że różaniec nie sprzeciwia się 
liturgii, ale do niej przygotowuje; jest 
Ewangelią na co dzień. Temat różańca po-
ruszył także w dwóch adhortacjach apo-
stolskich, a zwłaszcza w adhortacji Ma-

rialis cultus, czyli „O pogłębieniu naszej 
pobożności i czci do Matki Chrystusowej” 
z 1974 r. Omawiając w niej cały szereg 
świąt Matki Najświętszej, które obcho-
dzimy w Kościele powszechnym, zalecił 
wszystkim dwie formy modlitwy: Anioł 
Pański i Różaniec. Święty Jan Paweł II 
(1978–2005) zainicjował Rok Maryjny 
(1987/1988), który rozpoczął modlitwą ró-
żańcową, transmitowaną przez telewizję 
na cały świat. Podczas Synodu w 1987 r. 
wskazał na Różaniec, jako na „uprzy-
wilejowany sposób okazywania wobec 
Maryi naszego oddania się oraz pogłę- 
biania wiary i miłości do Jej Syna Jezusa”.

„Papieże różańcowi” –„Papieże różańcowi” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  __________________________________________ __________________________________________
Zarówno wielkie przywiązanie do modlitwy Zarówno wielkie przywiązanie do modlitwy 

różańcowej, jak i przeżywaną dziś NIe-różańcowej, jak i przeżywaną dziś NIe-
dzielę Misyjną łączy postać Pauliny Jaricot dzielę Misyjną łączy postać Pauliny Jaricot 

(1799–1862), ogłoszona b łogosławioną (1799–1862), ogłoszona b łogosławioną 
w maju bieżącego roku. Choć uważała w maju bieżącego roku. Choć uważała 

się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, się tylko „za zapałkę wzniecającą ogień”, 
to jednak sta ła się za łożycielką jednego to jednak sta ła się za łożycielką jednego 

z największych misyjnych dzie ł w Kościele z największych misyjnych dzie ł w Kościele 
– Dzie ła Rozkrzewiania Wiary, które już – Dzie ła Rozkrzewiania Wiary, które już 
po trzech latach liczyło 2 tys. członków, po trzech latach liczyło 2 tys. członków, 

a od 1922 r. ma status Dzie ł Papieskich; a od 1922 r. ma status Dzie ł Papieskich; 
aktualnie obecne jest w 144 krajach świata. aktualnie obecne jest w 144 krajach świata. 

Drugim dzie łem jej życia są ko ła Żywego Drugim dzie łem jej życia są ko ła Żywego 
Różańca, istniejące obecnie w parafiach Różańca, istniejące obecnie w parafiach 

na całym świecie, obejmując modlitwą  na całym świecie, obejmując modlitwą  
intencje misyjne, które wyznacza papież.intencje misyjne, które wyznacza papież.



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

2323 października października  ––  XXXXXX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Emila z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – za † Helenę Borecką w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 

Annę i Jerzego Koppa, † brata Józefa, †† teściów Annę i Franciszka, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 października 24 października – poniedziałek
 12.00 – ślub: Agnieszka Pyka i Rafał Wyrwoł
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synowej Renaty z oka-
zji 60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie

25 października 25 października – wtorek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 11. rocznicę śmierci

26 października 26 października – środa 
 7.00 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry: 

Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława, †† z pokrewieństwa z obu 
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanow-
skiego]

27 października 27 października – czwartek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego, †† rodziców Zofię i Wilhelma 

Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana, †† z pokrewieństwa z obu stron 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

28 października 28 października – piątek — święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w całym Kościele jako Światowy Dzień Misyjny 
(ustanowiony przez papieża Piusa XI w 1926 r.), zwany w Polsce Niedzielą Misyjną 
rozpoczynającą Tydzień Misyjny. W tym roku towarzyszy mu hasło: «Będziecie 
moimi świadkami». Jest to okazja do wzmożonej modlitwy za misje i misjonarzy, 
zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji – my szczególnie pamiętamy o ks. Marku 
posługującemu w Papui Nowej Gwinei. 

 ▪ 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 poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tym razem roz-
pocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich nabożeństwem różań-
cowym, a po Mszy św. będziemy się modlić litanią do św. Ojca Pio i poprowadzę 
katechezę.

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 – za †† rodziców Irenę i Kazimierza Kral, †† dwóch braci, †† z pokre-
wieństwa Kral i Głuszek

29 października 29 października – sobota
 14.00 – ślub: Aleksandra Szymainda i Jakub Bojakowski
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† dziadków Erykę i Mariana Gościńskich oraz †† z pokrewień-

stwa

3030 października października  ––  XXXIXXXI  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Marię Pixa w 5. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edeltraudy i Jerzego 
z okazji 65. rocznicy ślubu i z okazji 85. rocznicy urodzin Jerzego oraz 
o opiekę Bożą w rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Bartosz Ruczaj
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Zygmunta Grzesika, † jego rodziców oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron


