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Od najwcześniejszych dni chrześcijaństwa, 
„chleb” i „wino” eu charystyczne były czczone 
jako prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. 
Ta wiara sprawiła, że w ciągu wieków Najświęt
sza Eucharystia odbierała rosnącą cześć i uwiel
bienie, a wierni pragnęli cieszyć się Jej obec
nością także poza Mszą św. Nabożeństwo, 
w którym Najświętszy Sakrament wyjmowany 
jest z tabernakulum i wystawiany w monstran
cji ku adoracji wiernych, bierze swoje początki 
w XIV w. i związane jest z ustanowieniem święta 
Bożego Ciała. Niemniej, dokumenty hi storyczne 
wskazują, że już w XIII w. teologowie zastana
wiali się, czy należy pozwolić grzesznikom spo
glądać na Najświętszą Hostię. Zdecydowano 
wtedy, że czyn taki nie tylko nie jest obrazą 
Boga, ale stanowi akt chwalebny pomagający 
w nawróceniu i wzbudzeniu 
szczerego żalu za grzechy. 
Wiemy na przykład, że we 
Wrocławiu wydano dekret 
w 1416 r. pozwalający na to, 
by „Ciało Jezusa Chrystusa 
wystawiane było w niektóre 
dni tygodnia ku adoracji 
wiernych”. W końcu XVI w. 
zaczęły rozwijać się różne 
formy wysta wienia Najświęt
szego Sakramentu, m.in. tzw. 
Nabożeństwo Czterdziesto
godzinne, które w czasach 

dzisiejszych wprowadza nas w prze
żywanie Wielkiego Postu. Wystawie
nie Najświętszego Sakramentu jest 
wyznaniem wiary w obec ność Chry
stusa. Adorując Go, trzeba jednak pa
miętać, że nasze zjednoczenie z Chry
stusem osiąga swój szczyt w Komunii 
sakramentalnej, zatem adoracja łą
czy się nierozerwalnie ze sprawowa
niem Eucharystii, przedłuża zjedno
czenie w Komunii z Chrystusem oraz 
przygo towuje do ponownego spotka
nia z Nim w Komunii. Chrystus usta
nowił Eu charystię głównie po to, 
aby nam służyła jako pokarm, a ado
racja ma prowadzić do coraz głęb
szego przyjmowania tego pokarmu.

 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową 
z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.00 i 18.00. 
W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrze
mięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez gór
nej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. 
roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). Przykazanie kościelne zobowiązuje 
wiernych w całym Wielkim Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach.
Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 18 do 22 marca br.; 
rekolekcjonistą będzie ks. Jerzy Dzierżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. 
Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki o godz. 17.15) 
i Gorzkich żali z kazaniami pasyjnymi, które będzie głosił ks. Mariusz Drygier 
(w niedziele o godz. 17.15). 

 ▪ W środę o godz. 16.00 Mszy św. w intencji śp. Burmistrza Dietera Przewdzinga 
w 1. rocznicę jego tragicznej śmierci będzie przewodniczył abp Alfons Nossol przy 
udziale ks. prałata Antoniego Komora i ks. prałata Alberta Glaesera.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę 18 lutego po wieczornej Mszy św. do 
domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego na spotkanie na temat: Rok 
Życia Konsekrowanego. W sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę od godz. 
8.00 w auli parafialnej kościoła św. Antoniego będzie czynna wystawa prac arty
sty rzeźbiarza Artura Szulwitza (z możliwością zakupu rzeźb).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ W naszej parafii powstała Poradnia Życia Rodzinnego. Mieści się w kancelarii pa

rafialnej i rozpocznie swoje funkcjonowanie 25 lutego br., pełniąc dyżury w każdą 
środę w godz. od 17.00 do 18.00 oraz dodatkowo po uzgodnieniu z doradcą ro
dzinnym – tel.  510 097 015, 502 894 019, email: poradnia@piozdzieszowice.pl. 
Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego skierowana jest do:

1. narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa;
2. małżonków oraz wszystkich zainteresowanych, którzy pragną zapoznać się 

z metodami NPR (Naturalnego Planowania Rodziny);
3. małżonków w sytuacjach szczególnych (np. planujących poczęcie dziecka, 

po porodzie, w okresie menopauzalnym).
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę 

kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Włady

sławę Korzeńską, lat 64, zam. przy ul. Wolności (pogrzeb odbył się w czwartek), 
zaś z parafii św. Antoniego – śp. Alicję Klama, lat 70, z ul. Nowej. Wieczny odpo-
czynek racz Im dać Panie... 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

15 lutego – Niedziela VI Zwykła
 8.00 – za † Willibalda Cichon, †† z rodzin Linek i Cichon
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dzieci: Magdalenę Marię Raca, Amelię Szkudlarek 
i Polę GrzybZielińską

  – chrzest: Lena Gołębiowska
 15.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Manfreda Stroka, †† rodziców, †† teściów oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

16 lutego – poniedziałek
 9.00 – w intencji Parafian 
 10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Gerarda Domin w 2. rocznicę śmierci, † żonę Krystynę oraz †† ro

dziców z obu stron

17 lutego – wtorek 
 9.00 – w intencji Parafian 
 10.00 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Władysława Sotera w 9. rocznicę śmierci

18 lutego – Środa Popielcowa
 7.00 – za † Mariannę Sobczak w 30. dzień po śmierci
 16.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga
 18.00 – za † Marię Mielczarek w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Józefa, 

†† Annę, Stanisława i Macieja Wodo oraz †† z pokrewieństwa

19 lutego – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
 18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 2. rocznicę śmierci

20 lutego – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
 17.15 – Droga Krzyżowa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synowej Danuty z oka
zji 40. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Zgodnie▪ze▪starym▪zwyczajem▪przed▪Środą▪Popielcową▪w▪kościołach▪organizo-
wane▪są▪tzw.▪nabożeństwa▪czterdziestogodzinne▪z▪wystawionym▪Najświętszym▪
Sakramentem.▪Zapraszam▪więc▪serdecznie▪dzisiaj,▪a▪także▪w▪poniedziałek▪i▪wtorek,▪
na▪adorację▪poprzedzoną▪i▪zakończoną▪Mszą▪św.▪Dla▪zapewnienia▪ciągłości▪osób▪
adorujących,▪podaję▪ramowy▪plan▪czuwania▪przed▪Najświętszym▪Sakramentem▪
(jest▪to▪tylko▪propozycja,▪gdyż▪wszyscy▪są▪zaproszeni▪według▪swoich▪możliwości):

niedziela
15.00▪–▪Róże▪Różańcowe▪
15.45▪–▪Grupa▪Modlitwy▪Ojca▪Pio▪oraz▪Parafialny▪Zespół▪Caritas
16.30▪–▪dzieci▪
17.00▪–▪młodzież
17.30▪–▪nabożeństwo▪dla▪wszystkich

poniedziałek i wtorek
10.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Różańca
11.00▪–▪adoracja▪w▪ciszy▪dla▪pracujących▪po▪południu
12.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪NMP▪Królowej▪Anielskiej
13.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Wniebowzięcia▪NMP▪
14.00▪–▪Róża▪Różańcowa▪pw.▪Matki▪Bożej▪Nieustającej▪Pomocy▪
15.00▪–▪Grupa▪Modlitwy▪Ojca▪Pio▪oraz▪Parafialny▪Zespół▪Caritas
16.00▪–▪adoracja▪w▪ciszy▪dla▪pracujących▪przed▪południem
16.30▪–▪dzieci▪
17.00▪–▪młodzież
17.30▪–▪rodzice

21 lutego – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Stefana Gidel oraz †† z pokrewieństwa [od 

syna Zygmunta]

22 lutego – Niedziela I Wielkiego Postu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny Kopiec i o opiekę 
Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † matkę Annę Koppa w 22. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego oraz du
sze w czyśćcu cierpiące

 17.15 – Gorzkie Żale
 18.00 – za † męża Gintera Zelosko, †† rodziców z obu stron, †† szwagierki 

i †† z pokrewieństwa Ludwig


