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Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie miesiąc 
pielgrzymowania na Jasną Górę w Częstocho-
wie. Historia ruchu pątniczego do tego miej-
sca sięga samych jego początków, czyli 1382 r. 
Już Jan Długosz ok. 1430 r. zano tował: „Z całej 
bowiem Polski i krajów sąsiednich, mianowi-
cie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczy-
stości Maryi Świętej – któ rej rzadki i nabożny 
obraz na drzewie wykonany w tym miejscu 
się znajduje – zbiegał się lud pobożny dla zdu-
miewających cudów, ja kie za przyczyną na-
szej Pani i Orędowniczki tu się dokonywały”. 
Jasnogórskie rejestry pozwalają przyjąć, że 
w XV stuleciu przybyło do klasztoru 38 piel-
grzymek, w pierw szej połowie XVI w. – już 
187, w drugiej połowie wieku — 228. Nato-
miast od pierwszej połowy XVII w. przyby-
wały już regu larne pielgrzymki, liczące wiele 
tysięcy osób, zarówno z terenów Rzeczypo-
spolitej, jak i z innych państw. To wówczas po-
jawiły się na Jasnej Górze piesze pielgrzymki 
regionalne, m.in. z Gliwic, Ka lisza, Krakowa, 
Łowicza, Pabianic, Poznania, Sieradza, Wie-
lunia, Żywca. Najliczniejsza warszawska piel-
grzymka piesza liczy już ponad 300 lat. O opol-
skiej pielgrzymce ciekawą wzmiankę podał 
„Tygodnik Powszechny” z dnia 25.09.1977 r.: 
„Na Jasną Górę przybyła pierwsza powojenna 
Pielgrzymka Opolska. Wzięło w niej udział ok. 
500 osób. Pielgrzymka, która szła cztery dni, 
nawiązała do dawnej tradycji z XVII w., kiedy 

to Opolszczyzna – po wojnie szwedz-
kiej i zwycięskim odparciu wroga spod 
Jasnej Góry – wyruszyła pieszo po raz 
pierwszy. Pielgrzymki odbywały się co 
roku przez lat osiemdziesiąt. Rozbiory 
Polski i jej tragiczne losy sprawiły, że 
zaniechano pielgrzymek”. Od 1977 r. 
uczestników pieszej pielgrzymki z Opola 
stale przybywało. Najwięcej było ich 
w 1991 r. – ponad 14 tys., co wiązało się 
ze spotkaniem z Janem Pawłem II w ra-
mach VI Światowego Dnia Młodzieży. 
W ostatnich latach na Jasną Górę kroczy 
ok. 2,5 tys. pątników z diecezji opolskiej.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję 

w sierpniu 2015 r. — AbsTynEncjA dZIEcI 
TRosKą RodZIny, KoścIołA I nARodu

Wielkim wyzwaniem jest także ochrona 
dzieci przed skutkami nadużywania alko-
holu przez rodziców. W rodzinach z pro-
blemem alkoholowym żyje około 2 mln 
najmłodszych Polaków. Dwoje na troje 
dzieci w takich rodzinach doświadcza 
przemocy. To właśnie alkohol jest główną 
przyczyną przemocy domowej, a nie, jak 
głoszą zwolennicy szkodliwych ideolo-
gii, tradycja i religia. (…) Poważnym pro-
blemem jest to, że dzieci same sięgają 
po alkohol i czynią to w coraz młodszym 
wieku. Prawie 90% uczniów trzecich klas 
gimnazjum przyznaje, że przynajmniej raz 
w życiu piło alkohol. Czy można się temu 
dziwić, skoro w mediach nieustannie po-
jawiają się reklamy, które fałszywie po-
kazują alkohol jako coś niezwykle pozy-
tywnego? Pomija się  milczeniem, że jest 
to bardzo niebezpieczna substancja tok-
syczna i psychoaktywna. Konsekwen-
cje takich zachowań są bardzo poważne: 
wolniejszy rozwój fizyczny i intelektualny, 
silniejsza tendencja do przemocy, auto-
agresji i samobójstw, wyższa skłonność 
do zachowań niebezpiecznych. Sięganie 
po alkohol w dzieciństwie prowadzi do 
szybkiego uzależnienia. Skutki picia alko-
holu przez dzieci nie ograniczają się jedy-
nie do szkodliwych następstw fizycznych 
i psychicznych. Mają  również wymiar 
duchowy i moralny. Dzieci kroczą wtedy 
drogą grzechu prowadzącą do śmierci, 
a nie drogą błogosławieństwa i życia. (…)

Bp Tadeusz Bronakowski 

(…) w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, 
maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, 
apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. 
W poprzednich latach przypominaliśmy, że 
rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy 
o roli matek i ojców. W tym roku prosimy 
o zaangażowanie w ochronę trzeźwości 
najmłodszych Polaków. Dzieci są naszym 
najcenniejszym skarbem. Od ich wycho-
wania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła 
i Polski. W obecnych czasach dzieci są jed-
nak szczególnie zagrożone negatywnymi 
zjawiskami społecznymi. Wśród najgroź-
niejszych są uzależnienia: od alkoholu, nar-
kotyków, pornografii, hazardu, komputera, 
Internetu. Dlatego jako wierni członkowie 
Kościoła i oddani patrioci, powinniśmy 
troszczyć się o wychowanie tych, którzy 
dopiero uczą się życia, a przez to otwarci 
są zarówno na dobro, jak i na zło.
Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim 
dziecko przyjdzie na świat. Każda ilość al-
koholu jest wówczas szkodliwa dla rozwi-
jającego się płodu. Niestety, co trzecia ko-
bieta w stanie błogosławionym sięga po 
alkohol, w tym wiele kobiet wykształco-
nych. Konsekwencje są tragiczne. Szacuje 
się, że w 2014 r. w Polsce urodziło się nie 
mniej niż 1,5 tys. dzieci z Płodowym Ze-
społem Alkoholowym i nie mniej niż 6 tys. 
dzieci z innymi wadami spowodowanymi 
oddziaływaniem alkoholu na płód. Dla-
tego prosimy kobiety planujące poczęcie 
dziecka i będące w ciąży, aby nigdy nie się-
gały po alkohol. (…)



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

2 sierpnia – nIEdZIElA XVIII ZWyKłA 
 8.00 – za † Elfrydę Bienia oraz †† z rodzin Bienia i Wrożyna
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny i Ryszarda 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny  

  – modlitwa za roczne dziecko: Aleksander Jajuga
 11.30 – chrzest: Nicole Kowollik
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Ryszarda Smolińskiego, † żonę Eugenię, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 sierpnia – poniedziałek 
 19.00 – za † Teresę Przezdzink w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

4 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. jana Marii Vianneya, prezbitera
 19.00 – za † ojca Ryszarda Sukienik w 5. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny

5 sierpnia – środa 
 7.00 – za † Henryka Skórę, †† rodziców i †† rodzeństwo oraz za † teścia Jana 

Dominikana

6 sierpnia – czwartek — święto Przemienienia Pańskiego
 18.00 – Godzina Święta
 19.00 – za † Józefa Czekałę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

7 sierpnia – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Arkadiu-
sza oraz opiekę Bożą w rodzinie

8 sierpnia – sobota — wspomnienie św. dominika, prezbitera
 13.00 – ślub rzymski: Magdalena Jaszczur i Kamil Majewski
 19.00 – za †† rodziców Helenę i Józefa Nawa, † ojca Franciszka, †† teściów Wa-

leskę i Karola Pluta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

9 sierpnia – nIEdZIElA XIX ZWyKłA 
 8.00 – za † Ernestynę Grabisch oraz † jej męża Antoniego

 10.30 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† rodziców Marię i Jana 
Ochlast oraz †† z pokrewieństwa

  – modlitwa za roczne dziecko: Liliana Michnowska
 14.00 – chrzest: Hanna Paulina Kołodziej
 15.00 – chrzest: Maciej Jan Sojka
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Mieczysława Siwczyka w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪można▪zyskać▪odpust▪Porcjunkuli,▪wyproszony▪przez▪świętego▪Franciszka▪
z▪Asyżu.▪Każdy,▪kto▪pobożnie▪dziś▪nawiedzi▪swój▪kościół▪parafialny,▪odmówi▪w▪nim▪
Ojcze nasz▪i▪Wierzę▪oraz▪przyjmie▪Komunię▪św.▪i▪pomodli▪się▪w▪intencjach▪wyzna-
czonych▪przez▪papieża,▪ponadto▪nie▪jest▪przywiązany▪do▪jakiegokolwiek▪grzechu,▪
zyskuje▪odpust▪zupełny.

▪▪ Siostry▪Służebniczki▪NMP▪serdecznie▪zapraszają▪do▪udziału▪w▪nocnej▪adoracji▪Naj-
świętszego▪Sakramentu,▪która▪odbędzie▪się▪z▪5▪na▪6▪sierpnia▪(od▪godz.▪20.00▪do▪
godz.▪6.00)▪w▪kaplicy▪klasztornej.▪Warto▪nadmienić,▪że▪7▪sierpnia▪przypada▪litur-
giczne▪wspomnienie▪bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego.▪Więcej▪informacji▪w▪gablotce.

▪▪ W▪czwartek▪obchodzimy▪święto▪Przemienienia▪Pańskiego.▪Serdecznie▪zapraszam▪
w▪tym▪dniu▪(pierwszy▪czwartek▪miesiąca)▪o▪godz.▪18.00▪na▪Godzinę▪świętą.▪

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪organizuje▪6▪września▪br.▪pielgrzymkę▪do▪Paczkowa,▪
Barda▪Śl.▪i▪Kłodzka.▪Zapisy▪są▪przyjmowane▪od▪3▪do▪7▪sierpnia▪br.▪pod▪nr▪telefonu▪
77▪47▪26▪000.▪Program▪pielgrzymki▪znajduje▪się▪w▪gablotce.

▪▪ OSP▪Rozwadza▪organizuje▪Pielgrzymkę▪do▪Włoch▪w▪dniach▪12▪–▪20.09.2015.▪Koszt▪
wyjazdu▪1600▪zł▪+▪55▪Euro.▪Zapisy▪do▪10▪sierpnia▪u▪p.▪Bernadety▪Jokiel.▪Szczegóły▪
oferty▪wraz▪z▪numerem▪telefonu▪na▪plakacie.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪insty-
tucji▪diecezjalnych;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪
naszego▪kościoła.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Katarzyna▪Morawiec▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Marcin▪Marek▪ze▪
Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪I.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪Je-
rzego▪Polę,▪lat▪72,▪z▪ul.▪K.▪Miarki.▪Wieczny odpoczynek racz Mu 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


