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Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczaj-
nego Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy 
ochrzczeni mogli doświadczyć radości 
z tego, że należą do Kościoła! I by mogli 
odkryć na nowo, że powołanie chrześcijań-
skie, jak również poszczególne powołania 
rodzą się w łonie ludu Bożego i są darami 
Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem 
miłosierdzia i „ziemią”, na której powoła-
nie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc.
Z tego względu z okazji 53. Światowego 
Dnia Modlitw o Powołania, zachęcam 

wszystkich do kontem-
plowania wspólnoty 
apostolskiej i do dzięko-

wania za rolę wspólnoty w powołaniowej 
drodze każdego człowieka. W Bulli ogła-
szającej  Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-
dzia przypomniałem słowa św. Bedy Czci-
godnego, odnoszące się do powołania św. 
Mateusza: «Spojrzał z miłosierdziem i wy-
brał». Miłosierne działanie Pana odpusz-
cza nasze grzechy i otwiera nas na nowe 
życie, które konkretyzuje się w powołaniu 
do pójścia za Panem i do misji. Każde po-
wołanie w Kościele ma swoje źródło w mi-
łosiernym spojrzeniu Jezusa. Nawrócenie 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szymańska ze Zdzieszowic i Kamil Jakubczak 
ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Ewelina Śmieja ze Zdzieszowic i Patryk Prochota 
ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg za-
płać” za ofiary i wszelką życzliwość.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Her-
berta Habeloka, lat 79, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
11.00) Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

i powołanie są jakby dwiema stronami me-
dalu i nieustannie odwołują się do siebie 
przez całe życie ucznia – misjonarza.
Bł. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evan- 
gelii nuntiandi opisał etapy procesu ewan-
gelizacji. Jednym z nich jest przylgnięcie 
do wspólnoty chrześcijańskiej – tej wspól-
noty, od której człowiek otrzymał świa-
dectwo wiary i wyraźne przesłanie o miło-
sierdziu Pana. To włączenie we wspólnotę 
obejmuje całe bogactwo życia eklezjal-
nego, zwłaszcza sakramenty. A Kościół jest 
nie tylko miejscem, w którym wyznaje się 
wiarę, ale również przedmiotem naszej 
wiary; dlatego w Credo mówimy słowa: 
«Wierzę w Kościół».
Powołanie Boże dokonuje się za pośred-
nictwem wspólnoty. Bóg powołuje nas do 
bycia częścią Kościoła, a po pewnym okre-
sie dojrzewania w nim daje nam jakieś spe-
cyficzne powołanie. Drogą powołaniową 
idzie się razem z braćmi i siostrami, któ-
rymi Pan nas obdarza: jest to współ-po-
wołanie. Eklezjalny dynamizm powołania 
jest antidotum na obojętność i indywidu-
alizm. Ustanawia tę wspólnotę, w której 
obojętność została przezwyciężona przez 
miłość, ponieważ wymaga, abyśmy wyszli Dobry Pasterz, mozaika w Mauzoleum Galli Placydii w Rawennie

Orędzie na 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania – ciąg dalszy  ______________
poza siebie samych i oddali swoje życie na 
służbę Bożemu planowi, utożsamiając się 
z historyczną sytuacją Jego świętego ludu.  
W tym Dniu, poświęconym modlitwie 
o powołania, pragnę zachęcić wszystkich 
wiernych do wzięcia na siebie odpowie-
dzialności za pielęgnowanie i rozeznawa-
nie powołań. Kiedy apostołowie szukali ko-
goś, kto by zastąpił Judasza Iskariotę, św. 
Piotr zgromadził stu dwudziestu braci (por. 
Dz 1, 15); a gdy trzeba było  wybrać sied-
miu diakonów, zwołano grupę uczniów 
(por. Dz 6, 2). Św. Paweł wskazuje Tytusowi 
precyzyjne kryteria wyboru prezbiterów 
(por. Tt 1, 5-9). Również dzisiaj wspólnota 
chrześcijańska jest zawsze obecna, gdy ro-
dzą się powołania, w czasie ich kształtowa-
nia się i ich trwania. Powołanie rodzi się 
w Kościele. Od chwili pojawienia się powo-
łania potrzebny jest odpowiedni „zmysł” 
Kościoła. Nikt nie jest powołany wyłącznie 
dla jakiegoś określonego regionu ani dla ja-
kiejś grupy czy ruchu kościelnego, ale dla 
Kościoła i dla świata. «Jasnym znakiem au-
tentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego 
eklezjalność, jego zdolność do harmonij-
nego włączenia się w życie świętego Ludu 
Bożego dla dobra wszystkich» […]. 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 53.  
Światowy Dzień Modlitw o Powo łania



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

17 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Ludwika Pecolt, † matkę Zofię, † syna Jana oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – za † Jana Marek, †† jego rodziców Wiktorię i Ryszarda, †† braci Hu-

berta i Ryszarda i siostrę Marię, †† rodziców Elżbietę i Pawła Golom-
bek, †† siostry Marię, Urszulę, Elżbietę i Emmę, † brata Antoniego 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny Pogodzik z okazji 
75. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa w intencji rocznego dziecka: Dominik Skrobisz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rafała z okazji 30. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

18 kwietnia – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Knop oraz Bronisławę, Martę i Kon-

rada Kaszura, † brata, †† trzech szwagrów i † bratową

19 kwietnia – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Wilhelma i Klarę Sgraja, †† ich rodziców, †† braci Hel-

muta i Pawła oraz †† z pokrewieństwa

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Artura z okazji 
20. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

21 kwietnia – czwartek
 18.00 – za † teścia Józefa Gorzel, † męża Antoniego, †† rodziców Mariannę 

i Piotra Góral, † brata Władysława, † siostrę Helenę, †† dziadków 
Sobota, Góral oraz †† z rodziny Gatner

22 kwietnia – piątek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Roberta, Grażyny i Pio-
tra oraz ich rodzin

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza czwarta Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Niedziela Dobrego 
Pasterza. Kościół w liturgii przywołuje ten piękny biblijny obraz Boga troszczącego 
się o swój lud, do którego wiele razy nawiązywał sam Jezus. W tym dniu obcho-
dzimy po raz 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania oraz rozpoczyna się Ty-
dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.

 ▪ Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie od kilku lat prowadzi w diecezjach 
w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte 
komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne, pralki, lodówki i inne tego 
typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki na realizację swoich zadań statu-
towych. W środę 20 kwietnia od godz. 12.30 do 13.00 zostanie przeprowadzona 
taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ W sobotę podczas wieczornej Mszy św. biskup gliwicki Jan Kopiec dokona po-
święcenia nowych organów w naszym kościele. Po Mszy św. serdecznie zapra-
szam w ramach naszych Wykładów Otwartych na prelekcję o muzyce kościelnej 
i koncert organowy w wykonaniu mgr Gabrieli Czurlok (wykładowcy w Diece-
zjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej i instruktora muzyki w Katedrze Muzyki Ko-
ścielnej i Wychowania Muzycznego na Wydziale Teologicznym UO).

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

23 kwietnia – sobota – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
 13.00 – chrzest: Filip Paweł Kupka
 18.00 – za † Ernestynę Grabisch w 1. rocznicę śmierci
  – w intencji Parafian 

24 kwietnia – V Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † mamę Różę Marię Jacheć w rocznicę śmierci
 10.30 – za † Adolfa Gonska w 23. rocznicę śmierci, †† Jana i Marię Kampa, 

†† cztery siostry i †† dwóch braci
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


