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Dobrym podsumowaniem refleksji o nauczaniu 
papieży na temat Różańca wydaje się być przy-
wołanie ostatniego na chwilę obecną obszernego 
i ważnego dokumentu, jakim jest List Apostolski 
Jana Pawła II pt.: Rosarium Virginis Mariae z 16 
X 2002 r. To w nim papież wprowadził do Różańca 
czwartą część – Tajemnice Światła. Dla naszych 
rozważań warto zacytować przynajmniej kilka 
zdań, które ilustrują znaczenie i moc tej modli-
twy w aktualnym kontekście liturgicznym i dzie-
jowym. Po pierwsze, papież wspomniał: „Nie spo-
sób wymienić niezliczoną rzeszę świętych, którzy 
znaleźli w różańcu autentyczną drogę uświęcenia. 
Wystarczy wspomnieć św. Ludwika Marię Gri-
gnion de Montforta, autora cennego dzieła o ró-
żańcu, a bliżej naszych czasów Ojca Pio z Pietrel-
ciny. Szczególny zaś charyzmat, jako prawdziwy 
apostoł różańca, miał bł. Bartłomiej Longo. Jego 
droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie 
usłyszał w głębi serca: «Kto szerzy różaniec, ten 
jest ocalony!»”. Drugi fragment wydaje się szcze-
gólnie aktualny: „[…] jest pilna potrzeba woła-
nia do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wska-
zywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę 
o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpo-
częło się przejmującymi grozą scenami zamachu 
z 11 września i w którym pojawiają się codziennie 
w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i prze-
mocy, ponowne odkrycie różańca oznacza za-
głębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, 
który «jest naszym pokojem», gdyż «obie czę-

ści ludzkości uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur – wro-
gość» (Ef 2,14). Odmawiając zatem 
różaniec, nie można nie czuć się 
wyraźnie zobowiązanym do służby 
sprawie pokoju”. Warto przywo-
łać też jeszcze trzecią myśl: „Rów-
nie pilna potrzeba wysiłków i mo-
dlitwy wyłania się w innym punkcie 
krytycznym naszych czasów, jakim 
jest rodzina, […] coraz bardziej za-
grożona na płaszczyźnie ideologicz-
nej i praktycznej siłami godzącymi 
w jej jedność, które budzą obawy 
o przyszłość tej podstawowej i nie-
zbywalnej instytucji, a wraz z nią 
o losy całego społeczeństwa”.

 ▪ Również w poniedziałek od godz. 9.00 do 10.00 oraz od 16.30 do 19.30 (z przerwą 
na Mszę św.) będzie jeszcze dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych. 

 ▪ We wtorek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą sprawo-
wane jak w niedzielę. Po południu o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej rozpocz-
nie się nabożeństwo za zmarłych z tradycyjną procesją na cmentarzu.

 ▪ W środę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
w naszym kościele będą o godz. 7.00, 9.00 i o 18.00.

 ▪ Od środy do 8 listopada o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele róża-
niec za zmarłych zalecanych. Kartki z wypisanymi czytelnie zalecanymi zmarłymi 
można zostawiać w zakrystii, w kancelarii lub w koszyku podczas kolekty (będą 
czytane przed różańcem za zmarłych).

 ▪ Odpusty za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół 
publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnie-
nia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmar-
łych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze 
nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystąpienie do 
sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej. 
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i spełnią przepi-
sane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.

 ▪ 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).

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą połączoną z ró-
żańcem za zmarłych. W piątek po Mszach św. odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokala-
nym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (6 listopada) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (w sali św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-
-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Ofiary dzisiejszej i przyszłej niedzieli będą przeznaczone na funkcjonowanie naszej 
parafii, zaś w Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta będzie ofiarą naszej para-
fii na utrzymanie cmentarza i kaplicy cmentarnej, które należą do parafii św. An-
toniego. „Bóg zapłać”.



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

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

31 października 31 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za zmarłych Parafian: śp. Stefana Jarmowskiego

11 listopada listopada  – – wtorekwtorek —  — UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCHUROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 8.00 – za †† rodziców Annę i Antoniego Kopiec, †† ich rodzeństwo, 

†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 14.00 – nabożeństwo na cmentarzu
 18.00 – za † ojca Jerzego Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Annę, 

† brata Józefa, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

2 listopada 2 listopada – środa — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla córki Beaty z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 9.00 – w intencjach Ojca Świętego
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za zmarłych zalecanych w wypominkach

3 listopada 3 listopada – czwartek
 17.00 – Godzina święta oraz różaniec w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† dziadków Reginę i Jana Brauner, †† rodziców Klarę i Alfreda 

Pszczoła, †† ciocie: Agnieszkę, Zofię i Annę, † wujków: Gerharda 
i Alfonsa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na II Zdzieszowicki 
Pochód Świętych. Początek – w naszym kościele o godz. 15.30, potem nastąpi 
przemarsz do kościoła św. Antoniego, gdzie zostanie odmówiony różaniec, a na-
stępnie w auli odbędą się zabawy. Siostry gorąco zachęcają do przebrania się za 
jakiegoś świętego i zabranie np. lampionów i instrumentów muzycznych.

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

4 listopada 4 listopada – piątek — wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† seniorów i przyjaciół Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”: 

Urszulę Irenę Bohdan, Elżbietę Bucher, Hildegardę Knopp, Henryka 
Makosza, Irmagardę Jadwigę Szołtysek, Elfrydę Gola, Jadwigę Cho-
durską, Józefę Karczmarczyk, Marię Kalińską, Gintera Tica, Erykę 
Wieczorek, Władysława Bielarza, Hildegardę Gross

5 listopada 5 listopada – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † ojca Rudolfa Skóra, †† teściów Jadwigę i Jerzego Kołodziej, 

†† chrzestnych Elżbietę Bienia i Jerzego Skóra, † szwagierkę Ritę, 
†† dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.15 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za †† rodziców Katarzynę i Oskara Niestrój, †† teściów Irenę 

i Pawła Josz, † męża Jana, † brata Jana i †† z pokrewieństwa

66 listopada listopada  ––  XXXIIXXXII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joachima z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

 10.30 – za, †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, †† teściów Agnieszkę 
i Juliusza Kowollik, † męża Norberta, †† z pokrewieństwa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.15 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
 18.00 – za † Jacka Pykę, † siostrę Krystynę Karasiewicz oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


