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Pierwszy dzień miesiąca września niesie 
z sobą wiele przeżyć i wspomnień. Przy-
wołuje zwłaszcza pamięć tragicznego po-
czątku II wojny światowej, zaś dla dzieci 
i młodzieży wiąże się z początkiem no-
wego roku szkolnego. Natomiast w Ko-
ściele dniowi temu patronuje bł. Broni-
sława, która jest współpatronką naszej 
diecezji. Kontynuując myśl sprzed kilku ty-
godni, chcemy dziś poświęcić uwagę kolej-
nej „naszej” – bo pochodzącej, podobnie 
jak bł. Czesław i św. Jacek, z pobliskiego 
Kamienia Śląskiego – świętej. Mamy nie-
wiele o niej wiadomości. Urodziła się 
w Kamieniu Śląskim około 1200 r. i po-
chodziła z prastarego śląskiego rodu Od-
rowążów, ale historykom trudno jedno-
znacznie wykazać więzy pokrewieństwa 
łączące Bronisławę z Jackiem i Czesła-
wem. W wieku 16–17 lat Bronisława wstą-
piła do bardzo prężnego wówczas klasz-
toru norbertanek w Krakowie i w młodym 
wieku została tam przełożoną. Gdy weź-
miemy pod uwagę, że w tamtym czasie 
w krakowskim klasztorze przebywało kil-
kaset sióstr, a także to w jak niespokoj-
nym czasie przyszło jej żyć – od panują-
cej w 1224 r. zarazy, po najazd tatarski 
w 1241 r. – to możemy odkrywać jej nie-
zwykłe talenty i charyzmaty. Wszystkie 
żywoty Bronisławy akcentują jej wielkie 

nabożeństwo do Męki Pańskiej. To właśnie 
rozważanie cierpienia i śmierci Chrystusa 
wzniosło ją na najwyższe szczyty kontem-
placji. Podejmowała też rozmaite formy 
pokuty i umartwienia. Bronisława umiała 
na różne dramatyczne wydarzenia, towa-
rzyszące jej życiu, spojrzeć z perspektywy 
wiary. W najtrudniejszych chwilach uda-
wała się do pustelni na wzgórzu Sikornik, 
gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. 
Tam również miała widzenie Chrystusa, 
który obiecał jej: „Bronisławo, krzyż mój 
jest twoim, lecz i chwała moja twoją bę-
dzie”. Do historii przeszła też jej wizja try-
umfalnego wprowadzenia św. Jacka przez 
Matkę Bożą do nieba. 
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 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności byłą naszą Parafiankę śp. 
Irmgardę Gierga, lat 70, zamieszkałą ostatnio w Niemczech. Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ W sobotę 6 września 2014 r. w Sanktuarium Matki Bo-
żej Trzykroć Przedziwnej w Winowie odbędzie się Die-
cezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych. W pro-
gramie: rozpoczęcie o godz. 10.00, konferencja (ks. Piotr 
Kuc), adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do 
sakramentu pokuty, Eucharystia pod przewodnictwem 
bpa Rudolfa Pierskały i modlitwa różańcowa w intencji 
rodzin. Zakończenie planowane jest ok. 15.00.

 ▪ Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży, które odbędą 
się w Krakowie w 2016 r., zapraszają do zgłaszania pa-
rafii gotowych przyjąć młodzież przybyłą do Polski. Pa-
rafian, którzy byliby chętni do udzielenia takiej gościny 
w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. proszę o kontakt te-
lefoniczny lub w kancelarii parafialnej.

 ▪ Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza 
na studia stacjonarne i niestacjonarne na następujących 
kierunkach: teologia (studia jednolite magisterskie); na-
uki o rodzinie (studia I i II stopnia); muzykologia (studia 
I stopnia); kultura śródziemnomorska (studia I i  II stop-
nia). Szczegółowe informacje o specjalnościach na po-
szczególnych kierunkach na stronie www.wt.uni.opole.pl.

 ▪ Diecezjalna rozgłośnia – Radio Doxa, zaprasza do sko-
rzystania z bogatej oferty programowej. Po wakacyjnej 
przerwie powraca m.in. audycja „Z rodziną mi do twa-
rzy”. Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 
FM, (ponadto w okolicach Nysy na 96,7 FM, Kędzierzyna-
Koźla 89,6 FM, Racibórza 87,8 FM), a także w Internecie. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

31 sierpnia – Niedziela XXII Zwykła
 8.00 – za † Rafała Schulwitz w 20. rocznicę śmierci, † żonę, †† rodziców 

i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za † Urszulę Pietrzak w 1. rocznicę śmierci
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Antoniego Gorzela (od szwagierki Genowefy Dziuk z rodziną)

1 września – poniedziałek — wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji
 18.00 – za † Julię i Izydora Krupa, †† braci i siostry

2 września – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary 
z okazji 50. rocznicy urodzin

3 września – środa — wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
 7.00 – za †† dziadków Rudolfa Skórę oraz Jadwigę i Jerzego Kołodziej

4 września – czwartek
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sabiny i Marcina Kwo-
czała oraz opiekę Bożą dla Emilii i Karoliny, a także za wszystkich 
zmarłych z rodziny

5 września – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† Karola i Marię Wojciechowskich, †† synów Jana i Joachima 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 września – sobota 
 8.00 – w intencji Parafian, a zwłaszcza z prośbą o dary Ducha Świętego dla 

dzieci i młodzieży z naszej parafii

 18.00 – z podziękowaniem za Boże dary i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 75. rocznicy urodzin oraz 
o potrzebne łaski Boże dla Zdzisława

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪zakończył▪posługę▪proboszcza▪parafii▪św.▪Antoniego▪ks.▪Pra-
łat▪Antoni▪Komor.▪Na▪jego▪miejsce,▪dekretem▪Biskupa▪Opolskiego,▪został▪miano-
wany▪ks.▪Ryszard▪Michalik,▪który▪święcenia▪kapłańskie▪przyjął▪w▪1991▪r.▪i▪ma▪już▪
bogate▪doświadczenie▪11-letniego▪proboszczowania▪w▪Rusocinie.▪Życzymy▪obfi-
tości▪darów▪Ducha▪Świętego▪i▪zapewniamy▪o▪więzi▪obu▪zdzieszowickich▪parafii.

▪▪ Od▪poniedziałku▪Msze▪św.▪wieczorne▪będą▪odprawiane▪o▪godz.▪18.00.
▪▪ W▪poniedziałek▪rozpoczyna▪się▪nowy▪rok▪szkolny.▪Msza▪św.▪dla▪dzieci▪i▪młodzieży▪

z▪poświęceniem▪tornistrów,▪zeszytów▪i▪przyborów▪szkolnych▪będzie▪celebrowana▪
1▪września▪o▪godz.▪18.00.▪Za▪dzieci▪i▪młodzież▪będziemy▪się▪modlić▪również▪pod-
czas▪Mszy▪św.▪w▪pierwszą▪sobotę▪miesiąca▪o▪godz.▪8.00.▪W▪tym▪tygodniu▪nie▪bę-
dzie▪jeszcze▪czwartkowej▪Mszy▪św.▪szkolnej.

▪▪ Zachęcam▪dzieci▪i▪młodzież▪do▪skorzystania▪z▪sakramentu▪pokuty▪z▪racji▪rozpo-
czynającego▪się▪roku▪szkolnego.▪W▪naszym▪kościele▪okazja▪do▪spowiedzi▪św.▪jest▪
codziennie▪pół▪godziny▪przed▪Mszą▪św.,▪a▪w▪najbliższym▪tygodniu▪będzie▪dodat-
kowo▪w▪poniedziałek,▪piątek▪i▪sobotę▪od▪godz.▪17.00▪do▪18.00.

▪▪ We▪wtorek▪2▪września▪o▪godz.▪18.30▪odbędzie▪się▪spotkanie▪dla▪uczestników▪pa-
rafialnej▪pielgrzymki▪do▪Włoch.

▪▪ W▪czwartek▪4▪września▪w▪Zdzieszowicach▪będzie▪przeprowadzona▪zbiórka▪zuży-
tego▪sprzętu▪elektrycznego▪i▪elektronicznego.▪Akcja▪współorganizowana▪jest▪przez▪
Urząd▪Gminy▪w▪Zdzieszowicach.▪Elektrośmieci▪należy▪wystawić▪przed▪swoją▪po-
sesję▪do▪godz.▪8.00.

▪▪ W▪sobotę▪6▪września▪o▪godz.▪9.00▪rozpoczną▪się▪comiesięczne▪odwiedziny▪chorych.
▪▪ Wyjazd▪uczestników▪pielgrzymki▪Klubu▪Inteligencji▪Katolickiej▪w▪dniu▪6▪wrze-

śnia▪Szlakiem▪kościołów▪drewnianych▪po▪ziemi▪kluczborskiej▪będzie▪miał▪miejsce▪
o▪godz.▪8.45▪z▪placu▪kościelnego▪w▪parafii▪św.▪Antoniego.

7 września – Niedziela XXIII Zwykła
 8.00 – za † Jana Koryczan, † Józefa Prusko, †† rodziców Katarzynę i Jana 

Kwoczała, †† braci Bernarda i Józefa, †† bratową Teresę i wnuka 
Krzysztofa oraz siostrę Emilię 

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Krzysztofa oraz 
opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Marioli i Artura


