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Dokładnie za miesiąc będziemy 
przeżywać liturgiczne wspomnie-
nie św. Ojca Pio, naszego patrona. 
Warto więc ponownie podjąć 
w najbliższych tygodniach reflek-
sję o świętym, wobec którego 
trudno – zwłaszcza nam – przejść 
obojętnie. A ponieważ w waka-
cyjne niedziele w Informatorach 
przeważała tematyka związana 
z pielgrzymowaniem, to i dziś 
chcemy pozostać w tym klimacie 
i podążyć do grobu Ojca Pio. Wy-
strój tego miejsca jest autorstwa 
o. Marko Ivana Rupnika, jezuity, 
teologa i artysty znanego głów-
nie z tworzonych przez siebie mo-
zaik. Jak sam pisał, w przygoto-
waniu projektu wystroju krypty 
w nowej bazylice w San Giovanni 
Rotondo  musiał wziąć pod uwagę 
fakt, że chodzi o ikonografię miej-
sca, do którego się pielgrzymuje. 
Pielgrzym jednak powinien nie 
tylko móc znaleźć się w fizycznej 
bliskości miejsca do którego podą-
żał, lecz przebyć pewną duchową 
drogę prowadzącą do bliskości 
ze Świętym w miłości, w Duchu, 

w Boskim życiu. Taka droga nie jest subiektywną 
intymnością pomiędzy wierzącym i jego domnie-
manym Bogiem, ale wypełnia się wewnątrz tradycji 
Kościoła, w komunii z żywym ciałem Syna Bożego. 
Dlatego wchodząc do krypty nowej bazyliki naj-
pierw przemawiają sceny z życia dwóch świętych, 

szczególnych dla tego miejsca: Franciszka i Ojca 
Pio. W przyjaźni z nimi pielgrzym może przybyć do 
progu krypty, po drodze wypraszając i otrzymując 
łaski potrzebne do duchowej walki, odrzucenia zła, 
błagania o przebaczenie, zwycięstwa nad poku-
sami i namiętnościami, we wszelkich potrzebach 
jego życia. Sama krypta, gdzie znajduje się grób 
naszego świętego, została pomyślana jako prze-
strzeń poświęcona scenom z Ewangelii, które zgod-
nie z zamysłem architektonicznym zmierzają w kie-
runku centralnego filara, gdzie widnieje Chrystus 
w chwale. Podążając zejściem do krypty w towa-
rzystwie dwóch świętych, przybywamy ostatecznie 
do Chrystusa-Ewangelii, przez którego możemy do-
trzeć do pełni życia Boga Ojca. Ciało Ojca Pio, które 
spoczywa ukryte w Chrystusie, jest umieszczone 

wewnątrz filara, pomiędzy Chry-
stusem w chwale i postacią anioła. 
W ten sposób pielgrzym doświad-
cza najstarszej tradycji chrześcijań-
skiego życia duchowego, jaką jest 
poznanie własnej sytuacji: nużą-
cego poszukiwania ratunku dla 
własnego życia zmierzającego do 
śmierci, a zarazem doświadczenie 
pełni daru otrzymanego od Boga. 
Dar życia oznacza uczestnictwo 
z żyjącym Bogiem i zakłada cel do 
osiągnięcia – pełnię rozwoju od-
powiadającą Bożemu zamysłowi 
wobec człowieka: „dla nieśmiertel-
ności Bóg stworzył człowieka”. Do-
chodząc na końcu do grobu Ojca 
Pio, dotyka się go, ponieważ jest 
się już w Chrystusie – dzięki wierze 
jesteśmy przekonani, że zbliżając 
się do świętego, którego czcimy, 
sami także przeżywamy postęp 
w życiu duchowym. Upodobniamy 
się do Bożego świadka dzięki łasce 
działającej przez wspólnotę z nim, 
ponieważ on wypełnił w swoim ży-
ciu radykalną nowość życia otrzy-
manego na chrzcie.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę – również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Malwina Czajka ze Zdzieszowic i Piotr Zajączkowski ze 
Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ W minionym tygodniu z naszej parafii odszedł do wieczności śp. Jerzy Ochlast, lat 
71, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w piątek), zaś z parafii św. Antoniego Pan Bóg 
powołał do wieczności śp. Emilię Zielińską, lat 62, z ul. Filarskiego, śp. Annę Dzie-
wulską, lat 72, z ul. Akacjowej oraz śp. Elżbietę Grobosch, lat 86, z ul. Bocznej (po-
grzeb we wtorek o godz. 15.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Odblask świętości
Odblask świętości – ciąg dalszy 



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

23 sierpnia – NIedzIela XXI zWYKŁa 
 8.00 – za † męża Jana Marek, †† jego rodziców, 3 braci i siostrę, †† rodziców 

Elżbietę i Pawła Golombek, 4 siostry i brata oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

  – modlitwa za roczne dziecko: Alicja Perfeta
 15.00 – chrzest: Sara Anna Klimek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Halinę Bagińską w 5. rocznicę śmierci oraz † jej męża Mikołaja

24 sierpnia – poniedziałek — święto św. Bartłomieja, apostoła
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji 50. rocz-
nicy urodzin 

25 sierpnia – wtorek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia z okazji 50. rocz-

nicy urodzin i wszelkie otrzymane łaski, a zwłaszcza kapłańską posługę 
w parafii św. Ojca Pio oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i światło Ducha Świętego

26 sierpnia – środa — uROczYstOść NajśWIętszej MaRYI PaNNY częstOchOWsKIej
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klary i Huberta z oka-
zji kolejnej rocznicy ślubu oraz dla Magdaleny i Dominika z okazji 
5. rocznicy ślubu

27 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Moniki
 19.00 – za † Tadeusza Pieronek oraz †† z rodzin Pieronek i Pospiszczyk

28 sierpnia – piątek — wspomnienie św. augustyna, biskupa i doktora Kościoła
 19.00 – za †† teściów Marię i Józefa Olszenka, †† trzech szwagrów oraz 

†† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

29 sierpnia – sobota — wspomnienie Męczeństwa św. jana chrzciciela
 19.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Chowaniak oraz †† z pokrewieństwa

30 sierpnia – NIedzIela XXII 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 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † siostry Sonię i Krystynę, 
† szwagra Stanisława oraz † męża Jana

  – modlitwa za roczne dziecko: Alina Józefina Wiśniewska
  – chrzest: Laura Siermantowska i Lena Siermantowska
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † żonę Marię Stasz w 14. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i braci: Ste-

fana i Gintera Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, †† czterech 
braci, bratową i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪poniedziałek▪(24▪sierpnia)▪o▪godz.▪18.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪
Grupy▪Modlitwy▪Ojca▪Pio.

▪▪ W▪dniach▪od▪25▪do▪26▪sierpnia,▪pod▪duchowym▪patronatem▪św.▪Dominika▪Savio▪
i▪pod▪hasłem:▪Służę czystym sercem Jezusowi,▪odbędzie▪się▪doroczna▪Diecezjalna▪
Pielgrzymka▪Liturgicznej▪Służby▪Ołtarza▪na▪Górę▪Świętej▪Anny.

▪▪ Od▪czwartku▪do▪niedzieli▪(27–30▪sierpnia)▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪odbędzie▪się▪je-
den▪z▪Wielkich▪Odpustów▪Kalwaryjskich▪ku▪czci▪Aniołów▪Stróżów.▪Szczegółowy▪
plan▪obchodów▪przedstawiony▪jest▪na▪plakacie.

▪▪ W▪środę▪o▪godz.▪16.00▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪od-
będzie▪się▪zebranie▪Parafialnych▪Zespołów▪Caritas▪z▪obu▪naszych▪parafii.

▪▪ Serdecznie▪dziękujemy▪paniom▪z▪Parafialnego▪Zespołu▪Caritas,▪które▪przygotowały▪
z▪okazji▪Uroczystości▪Wniebowzięcia▪NMP▪wiązanki▪kwiatów,▪ziół▪i▪zbóż,▪a▪także▪
wszystkim,▪którzy▪nabywając▪te▪bukiety▪wsparli▪dzieło▪pomocy▪bliźnim.▪Dochód▪
ze▪sprzedaży▪wiązanek▪zostanie▪w▪całości▪przeznaczony▪na▪podręczniki▪szkolne▪
dla▪dzieci▪z▪rodzin▪wielodzietnych.

▪▪ W▪czwartek▪3▪września▪o▪godz.▪18.40▪odbędzie▪się▪spotkanie▪dla▪uczestników▪pa-
rafialnej▪pielgrzymki▪do▪Lourdes▪i▪La▪Salette.▪

▪▪ W▪piątek▪11▪września▪o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Parafialnej▪Rady▪Dusz-
pasterskiej.▪

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


