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Jak niewierny  
Tomasz  
twych nie szukam 
ran,
Lecz wyznaję  
z wiarą,  
żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze  
mojej, Jezu,  
łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, 
rozpal mi łość mą.

Z  hymnu św. Tomasza z Akwinu

Miłosierdzie Boga ma niejedno imię. 
Ewangelia II Niedzieli Wielkanocnej, 
którą ilustruje poniższy obraz, przypo-
mina nam o dwóch wiążących się ze 
sobą wymiarach Miłosierdzia. Po pierw-
sze, Miłosierdzie – podobnie jak miłość 
– „nie pamięta złego”. Tomasz, który 
zatrzymał się na Krzyżu i Męce Jezusa, 
a przy tym ugrzązł w beznadziei i zaplą-
tał się we własnym smutku i cierpieniu, 
doznał łaski spotkania z Jezusem, które 
niemal dedykowane było dla niego. Tym 
razem rany Jezusa okazały się ranami 
zwycięstwa prowadzącymi do wyzwa-
lającego wyznania: „Pan mój i Bóg mój”.  

Po drugie, doświadczyć Bożego miłosierdzia 
można najlepiej w łączności ze wspólnotą 
wierzących. Wzruszającym przykładem ta-
kiego przeżywania miłosierdzia są słowa pa-
pieża Franciszka, które wypowiedział w lipcu 
ub.r. w więzieniu w Palmasoli w Boliwii. Pytał 
wtedy retorycznie: „Kto stoi przed wami?" 
Po czym w głębokim osobistym wyznaniu 
stwierdził: „Ten, kto stoi przed wami, jest 
człowiekiem, który otrzymał wybaczenie. 
Człowiekiem, który był i jest zbawiony ze 
swych licznych grzechów. […] Nie mam wiele, 
aby wam ofiarować, ale chcę wam dać i chcę 
się z wami podzielić tym, co mam i co ko-
cham: Jezusa Chrystusa, miłosierdzie Ojca".

 ▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania sa-
kramentu bierzmowania, który z rąk Biskupa Rudolfa Pierskały przyjmie młodzież 
trzecich klas gimnazjalnych z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego. 
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.30 do 18.00. 
W piątek o godz. 19.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obec-
ność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.30.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Martina Krajczyk z Kobylic i Łukasz Koncewicz ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III, Joanna Nowak z d. Wójcik ze Zdzieszowic i Stanisław No-
wak ze Zdzieszowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” 
za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. 
Janinę Jończyk, lat 67, z ul. Akacjowej, śp. Leokadie Koch, lat 68, z ul. Akacjowej oraz 
śp. Koryna Drescher, lat 51 z ul. Górnej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Komunikat Prezydium KEP  
w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem De-
kalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym wzglę-
dzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do natural-
nej śmierci życie każdego człowieka.  
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na 
obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, 
która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubile-
uszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi do-
brej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania 
mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Pro-
simy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy usta-
wodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną 
pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych 
w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w inten-
cji peł-nej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci 
zarówno w naszej Ojczyź-nie, jak i poza jej granicami. 

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 30 marca 2016 r. Duccio di Buoninsegna, Niedowiarstwo św. Tomasza , XIV w.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

3 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marka z okazji 50. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Georga Bronner w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jana, 
†† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron oraz †† z po-
krewieństwa

 17.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Miłosza z okazji urodzin

4 kwietnia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
 18.00 – za † Erwina Malik w 1. rocznicę śmierci

5 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † Ryszarda Obstoj, † żonę Franciszkę, † Małgorzatę Ligarską oraz 

†† z rodziny

6 kwietnia – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Pawła Grzyb 
z okazji 1. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

7 kwietnia – czwartek — wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci, † ich 

syna Franciszka, †† ich rodziców i rodzeństwo

8 kwietnia – piątek
 18.00 – za † Alojzego Zmarzły w 10. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny

9 kwietnia – sobota
 12.00 – ślub rzymski: Joanna z d. Wójcik i Stanisław Nowak 
 14.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 2. rocznicę śmierci, † brata Zdzi-

sława oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza druga Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego i jest nazywana niedzielą przewodnią, białą, a od 2000 r. nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas i roz-
poczyna się 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Do roku 
2012 Tydzień Miłosierdzia obchodzono w październiku, a od 2013 roku rozpoczyna 
się go w święto Miłosierdzia Bożego. Jest to okazja do głębszej refleksji na temat 
miłosierdzia czynionego na co dzień, a także przyjrzenia się pracy, jaką różne or-
ganizacje charytatywne wykonują dla zaradzenia ludzkim biedom. Nade wszystko 
czas ten ma być zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

 ▪ Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wiel-
kanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, 
składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka 
i jego rodziców. 

 ▪ We wtorek od godz. 15.30 odbędą się rozmowy duszpasterskie z kandydatami 
do przyjęcia w sobotę sakramentu bierzmowania.

 ▪ Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza swoich członków i sympatyków 
na spotkanie, które odbędzie się w środę 6 kwietnia, o godz. 18.00 w klasztorze 
Sióstr Służebniczek NMP.

 ▪ Również w środę (6 kwietnia) Mniejszość Niemiecka organizuje zebranie roczne.  
Początek o godz. 17.00 w klubie przy ul. Akacjowej 2.

 ▪ W czwartek zapraszam serdecznie dzieci o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.

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

10 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Antoniego Adamczyka, †† jego rodziców, †† teściów i †† rodzeń-

stwo z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zdzisławy i Jana z okazji 
50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Michała Frańczak, †† jego rodziców, † brata Mariana, † bra-

tową Marię, † męża Stanisława Bolek i †† jego rodziców


