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Aniele Boży… tak zaczyna się jedna z pierw-
szych modlitw, którą nauczyli nas rodzice. Wyraża 
ona głęboką wiarę i przekonanie, że szukanie przy-
jacielskiej zażyłości z aniołami pomaga nam zbliżyć 
się do Chrystusa i oddalić się od zła. Najbliższe dni – 
święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Ra-
fała oraz wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 
– przypomną nam prawdę wiary o aniołach. Pismo 
Święte w wielu miejscach potwierdza, że życie ludz-
kie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką 
i wstawiennictwem aniołów (znamy np. słowa Pana 
Jezusa: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym 
z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie 
ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mo-
jego, który jest w niebie”). Ojcowie Kościoła uświa-
damiają nam, że  „«Anioł» oznacza funkcję, nie na-
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turę. Pytasz, jak nazywa się ta 
natura? – Duch. Pytasz o funk-
cję? – Anioł. Przez to, czym jest, 
jest duchem, a przez to, co wy-
pełnia, jest aniołem” (św. Au-
gustyn). W całym swoim bycie 
aniołowie są sługami i wysłanni-
kami Boga. Św. Grzegorz Wielki 
wyjaśnia też, że niektórzy anio-
łowie „mają imiona własne, aby 
już w samych imionach uwidacz-
niał się rodzaj powierzonej po-
sługi. (…) Tak więc imię Michał 
oznacza: «Któż jak Bóg»; Ga-
briel – «Moc Boża»; Rafał – «Bóg 
uzdrawia»”. W liturgii Kościół 

łączy się z aniołami, by uwielbiać Boga, 
i przywołuje często ich obecność (np. w li-
turgii pogrzebowej: „Niech aniołowie za-
wiodą cię do raju...”).
Cześć oddawana aniołom ujawnia się też 
m.in. w najsławniejszym sanktuarium po-
święconym aniołowi – Monte Sant’An-
gelo na półwyspie Gargano (uczestnicy 
parafialnej pielgrzymki do Włoch w tych 
dniach nawiedzą to sanktuarium). Kult 
związany z górą Archanioła rozpoczął się 
już w V wieku i jest związany z cztero-
krotnym objawieniem się w tym miejscu 
świętego Michała Archanioła. Już podczas 

28 września 2014 r.

 ▪ W czwartek obchodzimy wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Z tej okazji 
zapraszam serdecznie dzieci o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, podczas której 
dzieci powierzone zostaną szczególnej opiece niebiańskich Stróżów.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Wyjazd na doroczną pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, organizowaną 

w sobotę 4 października przez Parafialny Zespół Caritas, będzie miał miejsce dla 
uczestników z naszego osiedla o godz. 7.05 na przystanku na żądanie od strony Żyro-
wej. Można również dołączyć o godz. 7.15 obok starej Biedronki w Zdzieszowicach.

 ▪ W sobotę i niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka Orkiestr 
Kalwaryjskich, a w niedzielę także Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.

 ▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony – 
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30. 

 ▪ Zapraszamy młodzież do ofiarowania wolnego czasu w ramach wolontariatu. 
W tym roku po raz 13. do potrzebujących rodzin dotrze Szlachetna Paczka. Zgło-
szenia do tegorocznej edycji przyjmowane są do dnia 5.10.2014 r. Formularz re-
krutacyjny i informacje można znaleźć na stronie www.superw.pl; koordynator 
w Zdzieszowicach: Radzimir Burzyński (radzimir.burzynski@gmail.com).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na prace remontowe wokół naszego kościoła; 
w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Du-
chownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.

Aniele Boży… ciąg dalszy  _________________________________________________
pierwszego, poprzedzonego dość prozaicz-
nymi okolicznościami, objawienia bisku-
powi Sipontu św. Wawrzyńcowi (490 r.), 
św. Michał powiedział, że „(…) tam, gdzie 
się otwiera skała, będą przebaczone grze-
chy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu 
zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź 
w góry i przeznacz tę grotę dla kultu chrze-
ścijańskiego”. Do Monte Sant’Angelo piel-
grzymowali liczni papieże, a wśród nich: 
Kalikst II, który ogłosił Michała Archanioła 
„Księciem i opiekunem całego świata”, 
Leon XIII – autor słynnej modlitwy do świę-
tego Michała Archanioła oraz Jan Paweł II. 
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28 września – Niedziela XXVI Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek, 

†† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† braci: Zygfryda, Pawła i Ste-
fana, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Lebok oraz za 
† męża

  – modlitwa za roczne dziecko Kingę Słoka
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

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

29 września – poniedziałek — Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 18.00 – za † Alojzego Lepich, † jego żonę Teresę, †† dziadków Gertrudę i An-

toniego Grzesik oraz Katarzynę i Jana Lepich, †† z pokrewieństwa
30 września – wtorek — wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny i Zygmunta z oka-
zji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

1 października – środa — wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rudolfa z okazji 80. 
rocznicy urodzin

 17.30 – nabożeństwo różańcowe
2 października – czwartek — wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
 17.00 – Godzina Święta i nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

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

3 października – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli i Marcelego z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

4 października – sobota — wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
 8.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Wilhelma i Marię Bota, †† rodziców z obu stron, 

†† braci: Norberta i Wilibalda, † bratową Marię oraz †† z pokre-
wieństwa

5 października – Niedziela XXVII Zwykła
 8.00 – za † Zenona Twardzika
 10.30 – za † Willibalda Cichon w 1. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa 

z obu stron
  – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo 

Boże dla rolników i działkowiczów
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kamila z okazji 

18. rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Ojciec▪Święty▪Franciszek▪ustanowił▪dzisiejszą▪niedzielę▪(28▪września▪br.)▪Dniem▪
Modlitwy▪całego▪Kościoła▪w▪intencji▪III▪Nadzwyczajnego▪Zgromadzenia▪Ogólnego▪
Synodu▪Biskupów▪poświęconego▪„Wyzwaniom▪duszpasterskim▪wobec▪rodziny▪
w▪kontekście▪nowej▪ewangelizacji”.

▪▪ W▪środę▪rozpoczyna▪się▪miesiąc▪październik,▪który▪tradycyjnie▪związany▪jest▪z▪od-
prawianymi▪w▪parafiach▪nabożeństwami▪różańcowymi.▪W▪naszym▪kościele▪będą▪
one▪odprawiane▪codziennie▪o▪godz.▪17.30.▪Kościół▪związał▪z▪tymi▪nabożeństwami▪
możliwość▪uzyskania▪przez▪wiernych▪każdego▪dnia▪odpustu▪zupełnego.▪Należy▪przy▪
tym▪spełnić▪następujące▪warunki:▪a)▪odmawiać▪różaniec▪w▪kościele,▪kaplicy▪lub▪
rodzinie,▪b)▪modlitwa▪ma▪obejmować▪przynajmniej▪jedną▪część▪różańca▪(5▪dzie-
siątek),▪c)▪rozmyślanie▪tajemnic,▪d)▪przy▪publicznym▪odmawianiu▪zapowiedź▪ta-
jemnic▪według▪przyjętego▪zwyczaju.▪Spełnić▪należy▪również▪zwyczajne▪warunki▪
uzyskania▪odpustu.

▪▪ W▪tym▪tygodniu▪przypada▪pierwszy▪czwartek,▪piątek▪i▪sobota▪miesiąca.▪W▪związku▪
z▪tym▪gorąco▪zachęcam▪do▪udziału▪w▪comiesięcznych▪praktykach▪religijnych:▪
w▪czwartek▪o▪godz.▪17.00▪w▪Godzinie▪świętej▪w▪intencji▪powołań▪kapłańskich,▪
w▪piątek▪w▪nabożeństwie▪ku▪czci▪Najświętszego▪Serca▪Pana▪Jezusa▪(po▪rannej▪
i▪wieczornej▪Mszy▪św.),▪w▪sobotę▪–▪we▪Mszy▪św.▪wotywnej▪o▪Niepokalanym▪Sercu▪
Najświętszej▪Maryi▪Panny▪o▪godz.▪8.00.▪


