▪▪ Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży
zapraszają w sobotę 30 kwietnia br. do kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy na Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. W nawiązaniu do 1050-lecia Chrztu
Polski czuwanie odbędzie się pod hasłem: 1050
razy lepiej. Rozpoczęcie o godz. 18.30.

BISKUP OPOLSKI

Komunikat Biskupa Opolskiego
Drodzy Diecezjanie! Za pośrednictwem Waszych duszpasterzy kieruję
do Was serdeczne zaproszenie do udziału w V Diecezjalnym Święcie
Rodziny, które odbędzie się w niedzielę 1 maja w Jemielnicy. Przeżywany Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia czynią ten dzień świętem wdzięczności za łaskę dziecięctwa
Bożego i owoce sakramentu Chrztu Świętego, dla których środowiskiem wzrostu jest rodzina, oraz okazją do rozradowania się miłosierną miłością Boga.
W spólne świętowanie rozpoczniemy tradycyjnie o godz. 11.00 procesją z kościoła Wszystkich Świętych do kościoła parafialnego, gdzie
odprawimy uroczystą Mszę Świętą z wołaniem o przymnożenie wiary
i rozpalenie Bożego ducha w nas i w naszych rodzinach. O 14.30 podczas nabożeństwa będziemy się modlić, wzywając wstawiennictwa
Matki Bożej i św. Józefa, o pokój dla świata i ludzkich serc. O 17.00 zaś
odbędzie się kolejna edycja «Biegu po dyszkę dla rodziny», którego
celem jest wsparcie inicjatyw naszej Diecezjalnej Fundacji Ochrony
Życia. Poza liturgią będzie można spędzić czas z najbliższymi, uczest
nicząc w licznych atrakcjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
korzystając z oferty gastronomicznej w ramach VI Jarmarku Cysterskiego, przygotowanego przez gminę Jemielnica.
W sobotni wieczór poprzedzający pierwszomajowe uroczystości zapraszam do Jemielnicy na godz. 18.30 młodzież, by we wspólnej modlitwie, której będzie towarzyszyć motto ,,1050 razy lepiej”, umocniła się
na «ostatniej prostej» duchowej drogi do Światowych Dni Młodzieży.
Oczekując z radością na spotkanie z młodymi i całymi rodzinami, towarzyszę Wam modlitwą i z serca błogosławię.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
Opole, dnia 17 kwietnia 2015 r.
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MUSIC A SACR A

Poświęcenie nowych organów w naszym kościele jest dobrą okazją do podjęcia choćby kilku
myśli związanych z muzyką sakralną. Czy możemy sobie wyobrazić sprawowanie jakiejkolwiek liturgii bez muzyki – czy to choćby skromnie zaintonowanej pieśni lub psalmu, albo,
zwłaszcza w przypadku uroczystych celebracji,
bez dostojnych, pobrzmiewających wielowiekową tradycją organów, chórów, scholi czy orkiestr? Chyba nie, gdyż tam, gdzie człowiek spotyka Boga – jak pisał J. Ratzinger – słowo już nie
wystarcza, a że człowiek sam, własnymi siłami
nie może sprostać temu, co pragnie wyrazić, zaprasza całe stworzenie, aby wraz z nim stało się
śpiewem: „Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo

24 kwietnia 2016 r.
i cytro! Wśród ludów będę chwalił
Cię, Panie; zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga niebios” (z Ps 57). Śpiew obecny był w liturgii Kościoła od samego początku.
Ukazany na ilustracji, obok św. Cecylii (patronki muzyków kościelnych),
papież Grzegorz Wielki (590–604),
który był wielkim znawcą i miłośnikiem muzyki sakralnej, przyczynił się
w sposób wyjątkowy do uporządkowania śpiewu kościelnego (od jego
imienia śpiew ten nazwano „chorałem gregoriańskim”). Wprowadzenie organów do kościołów przypisuje
się papieżowi Witalianowi (657–672).
Początkowo nie używano ich podczas liturgicznych obrzędów. Dopiero
z czasem stały się instrumentem towarzyszącym niektórym śpiewom
mszalnym. Wpływ na to miała m.in.
niechęć do muzyki instrumentalnej
wyrażana przez Ojców Kościoła. Właściwie dopiero XX w. przyniósł kościelne rozporządzenia promujące
organy, które dziś stanowią specyfikę liturgii Kościoła rzymskokatolickiego (Kościoły wschodnie nie przyjęły żadnych instrumentów). Papież
Pius XI nazwał je właściwym instrumentem muzycznym w kościele.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

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

▪▪ W dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski o posłudze
charytatywnej w Roku Miłosierdzia. Jego treść jest publikowana w załączniku do
niniejszego Informatora.
▪▪ W poniedziałek przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to tradycyjny dzień
modlitw o urodzaje. W naszym kościele odprawimy w tej intencji po Mszy św.
nabożeństwo.
▪▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ 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 odbędzie się druga z zapowiadanych parafialnych pielgrzymek do Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wyjazd o godz. 6.00 z parkingu
przy kościele.
▪▪ W niedzielę 1 maja o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szymańska ze Zdzieszowic i Kamil Jakubczak
ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Ewelina Śmieja ze Zdzieszowic i Patryk Prochota
ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę w ramach tzw. tzw. papieskiej zbiórki na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać” za ofiary.

25 kwietnia – poniedziałek — święto św. Marka, ewangelisty
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Achtelik, †† teściów Klarę i Adolfa
Zerman, †† brata i bratową, †† siostry i szwagrów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
26 kwietnia – wtorek
18.00 – za †† rodziców Stefanię i Bronisława Jusiel oraz Władysławę i Jana
Bulskich, † siostrę Krystynę, † bratową Teresę, † ojca Jóżefa Piechotę
i †† z pokrewieństwa z obu stron
27 kwietnia – środa
7.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków, † Annę Jelito
28 kwietnia – czwartek
18.00 – za † męża Mieczysława Butkiwicza, †† rodziców i teściów, †† dwóch
szwagrów, † szwagierkę, † zięcia oraz †† Teodora i Hildegardę Czekała
29 kwietnia – piątek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
18.00 – za † Urszulę Jarzyna
30 kwietnia – sobota
18.00 – za † Annę Wodo w 5. rocznicę śmierci, † jej męża Stanisława,
† wnuczka Macieja, †† Marię i Józefa Mielczarek i †† z pokrewieństwa
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Gizeli i Tadeusza Telman z okazji 50. rocznicy ślubu [ks. Antoni]
1 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa, †† braci Ernesta i Maksymiliana Kalisz
10.30 – za †† Barbarę i Czesława Król, †† z rodzin Król i Nowakowski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner i † ojca Wincentego Vogel

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W sobotę 30 kwietnia, w ostatnią sobotę miesiąca, wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego
w Opolu zaprasza na Dzień Otwarty. To wydarzenie jest okazją
do spotkania i zobaczenia miejsca, w którym przygotowują się do
kapłaństwa nasi duszpasterze. Tegoroczny Dzień Otwarty poświęcony będzie Bożemu Miłosierdziu i roli kapłana w jego przekazywaniu. Na ten jeden dzień – zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka – w kościele seminaryjnym ustanowiona zostanie Brama
Miłosierdzia, za przejście której można uzyskać odpust zupełny.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

