▪▪ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach zapraszają na VI
Spotkanie z kulturą Śląska, które odbędzie się w sobotę (7 maja) w sali kina „Odrodzenie” o godz. 16.00. Wstęp wolny.
▪▪ Za tydzień przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, zajmująca miejsce
siódmej niedzieli Wielkanocy. W tym dniu będziemy przeżywać w naszej parafii
uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Modlitwą obejmiemy dzieci, ale
też wszystkich, którzy przed 25 lub 50 laty przyjęli po raz pierwszy Eucharystię.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Ewelina Śmieja ze Zdzieszowic i Patryk Prochota ze Zdzieszowic — zapowiedź III, Angelika De Saint Aubin ze Zdzieszowic i Mateusz Prefeta
z Gogolina — zapowiedź I.
▪▪ Serdecznie dziękuję za wykonane prace związane z wentylacją w naszym kościele
oraz wykończeniem salki katechetycznej. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na
potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć! – ciąg dalszy ________________
wano kolejne – przy klasztorze cystersów
w Jemielnicy. W pierwszym roku istnienia tego bractwa zapisało się do niego ok.
1030 osób. W 1688 r. dla członków jemielnickiego bractwa został wydany specjalny
modlitewnik. Od XVII w. prowadzono
księgi członków bractwa św. Józefa (dwie
z nich przechowywane są w Archiwum
Diecezjalnym w Opolu). W pierwszym
wieku funkcjonowania bractwa przystąpiło do niego 42034 osób – 35% mężczyzn
i 65% kobiet, w tym 1167 (2,8%) ze stanu
szlacheckiego, 1337 (3,2%) osób duchownych i 39530 (94%) mieszczan i chłopów.
Wśród szlachty byli hrabiowie piastujący
urząd starosty księstwa opolsko-raciborskiego, np. Jan Jerzy Antoni Oppersdorff
(†1693), Jerzy Adam Franciszek Gaschin
(†1719), Karol Henryk Sobeck (†1738),
a także inni przedstawiciele znanych rodów na Śląsku, np. Rogoyskich, Skalów,
Laryszów, Strachwitzów. W gronie osób

duchownych znajdowało się 5 biskupów,
14 opatów, 24 prałatów i kanoników, 1076
innych księży i zakonników, 4 ksienie i 214
sióstr zakonnych. Ponadto członkami bractwa byli m.in. burmistrz strzelecki, dyrektor kopalni soli w Bochni, sekretarze księstwa opolsko-raciborskiego, nauczyciele,
studenci, mieszkańcy szpitali, organiści,
uczniowie szkół. W ciągu wieków bractwo cieszyło się wielką popularnością.
W księgach brackich znajdują się nazwy
ponad 830 miejscowości, z których pochodzili członkowie jemielnickiej konfraterni.
Ostatni wpis w księdze odnotowującej
wstąpienia do bractwa pochodzi z 1960 r.
Bractwo erygowane 1 maja 2012 r. przez
Biskupa Opolskiego nawiązuje do wyżej
opisanego i jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn i młodzieńców, których łączy troska o własną
formację, jak i o zbawienie środowiska,
w którym członkowie ci żyją oraz pracują.
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Pierwszy dzień maja przywołuje na myśl
co najmniej kilka ważnych tematów –
m.in. sprawę godności pracy ludzkiej
i związanej z tym tzw. kwestii społecznej,
albo bardziej pobożnościowe zagadnienie maryjnego charakteru miesiąca maja,
czy też liturgiczne związanie tego dnia ze
wspomnieniem św. Józefa. Wydaje się jednak, że dzisiejsza niedziela w naszej diecezji domaga się wzmianki o Diecezjalnym
Święcie Rodziny, które odbywa się po raz
piąty w Jemielnicy, a zwłaszcza promocji
Bractwa św. Józefa. Co to są bractwa kościelne, jak powstawały i w jakim celu istnieją? Bractwa, zwane też konfraterniami,
są zrzeszeniami religijnymi pod zwierzch-

1 maja 2016 r.

nością władzy kościelnej, których celem
jest rozwój kultu w Kościele, pogłębienie
i zaktywizowanie życia członków bądź prowadzenie określonej działalności religijnej
lub społecznej. Geneza bractw sięga starożytności pogańskiej, z której chrześcijaństwo przejęło wzorce stowarzyszeń.
Rozwijały się już od IV w. i z pewnością
miały duży wpływ zarówno na procesy
społeczno-gospodarcze, jak i na wydarzenia w Kościele. W XVII w. na ziemi śląskiej wśród wielu powstałych w tym czasie konfraterni bardzo popularnym było
bractwo św. Józefa. Pierwsze z nich powstało w 1669 r. przy opactwie cysterskim w Krzeszowie, a już w 1675 r. erygo-

Duszo moja,
niech pieśń twoja
głosi Józefowi cześć!
[…] Z Jego ręki,
wznosząc dzięki,
nasz Zbawiciel
pokarm brał.
I Piastuna, Opiekuna
Bóg Wcielony
ojcem zwał.
Z pieśni kościelnej

John Everett Millais, Chrystus w domu rodziców, 1850 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
2 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † babcię Irenę Guth w 10. rocznicę śmieci, †† dziadków Waldemara i Stefana oraz †† z rodzin Guth, Ptak i Nowak
3 maja – wtorek — uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zdzisławy i Ryszarda
z okazji 35. rocznicy ślubu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† teściów Zofię i Bronisława, †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Stanisława i † bratową
Walerię
4 maja – środa — wspomnienie św. Floriana, męczennika
7.00 – za † brata Józefa, †† rodziców Annę i Pawła Sulik i †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo majowe
5 maja – czwartek
17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wizeloty Sgraja z okazji
75. rocznicy i opiekę Bożą dla całej rodziny
6 maja – piątek — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Józefa Nowaka, †† teściów Helenę i Kazimierza oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
		– za † Teresę Kwoczała w rocznicę ziemskich urodzin [o. Paschalis]
7 maja – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – w intencji Parafian

15.00 – chrzest: Marcin Sylwester Musiał
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† Stefana i Józefę Kuc, †† dwóch synów i †† z pokrewieństwa
8 maja – VII Niedziela Wielkanocna — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Magdaleny i Norberta
z okazji 80. rocznicy urodzin
10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obchodzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej
		– modlitwa za roczne dziecko: Magdalenę Rosół
16.30 – chrzest: Arkadiusz Eryk Krzysztanowicz
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów dla
Marcelego i Szymona oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych – w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ Jutro, we wtorek i w środę przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące. W naszym kościele złączymy tę modlitwę z nabożeństwami maryjnymi.
▪▪ We wtorek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione
o godz. 8.00 i 18.00.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. będzie
próba dla dzieci z klasy czwartej przed uroczystością rocznicy Pierwszej Komunii świętej.
▪▪ W piątek 6 maja o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W programie m.in. sprawozdanie finansowe i z przebiegu aktualnie
prowadzonych prac gospodarczych oraz wyznaczenie tegorocznej trasy procesji Bożego Ciała.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
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

