▪▪ W piątek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Pragniemy
kontynuować praktykę odprawiania od maja do października – 13. dnia miesiąca
– nabożeństw fatimskich (Msza św., różaniec i procesja ze świecami).
▪▪ W sobotę (14 maja) o godz. 10.00 w katedrze opolskiej przyjmie święcenia prez
biteratu zdzieszowiczanin – ks. Daniel Jaszczyszyn; w niedzielę o godz. 12.00 w kościele pw. św. Antoniego ks. neoprezbiter odprawi swoją Mszę św. prymicyjną.
W tych dniach pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
▪▪ Za tydzień – w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli niedzielę Zesłania Ducha Świętego
– będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej,
a w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpią do sakramentu pokuty. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— poniedziałek, godz. 8.00 – próba przed Komunią św.
— czwartek, godz. 8.00 – druga próba przed Komunią św.
— sobota, godz. 10.00 – pierwsza spowiedź św. dla dziewczynek
godz. 11.00 – pierwsza spowiedź św. dla chłopców
od godz. 16.00 do 17.30 – okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne
▪▪ Serdecznie zachęcam młodzież do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, który organizujemy wspólnie z parafią św. Antoniego. Zapisy przyjmuję osobiście, udzielę też wtedy więcej informacji.
▪▪ Podczas piątkowego posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustalono tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. W związku
z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – w pobliżu
skrzyżowania ulic Żwirki i Kopernika, 2. ołtarz – przy ul. Wigury, 3. ołtarz – w pobliżu skrzyżowania ulic Katowickiej i Sienkiewicza oraz 4. ołtarz – przy kościele, tj.
ul. Słowackiego. Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację
uroczystej procesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Angelika De Saint Aubin ze Zdzieszowic i Mateusz Prefeta z Gogolina — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościołem – zgodnie z zarządzeniem Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę na renowację katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Katarzynę Jacheć, lat 73, z ul. Wschodniej i śp. Augustyna Wiktora, lat 93, z ul. Zielonej (pogrzeb w poniedziałek o godz. 11.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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Obchodzona dziś uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego (od 2003 r. przeniesiona w Polsce na
VII Niedzielę Wielkanocną) znajduje swe biblijne
uzasadnienie w opisie, przekazanym przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich i w jego Ewangelii.
Pozostali ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele.
W Ewangelii według św. Mateusza nie ma w ogóle
wzmianki o wniebowstąpieniu, św. Marek wspomina lakonicznie: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba”. Jan wzmiankuje tylko

w formie przepowiedni. Miejscem
wniebowstąpienia Jezusa była
Góra Oliwna, co ma znaczenie teologiczne – z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła
początek także Jego chwała.
Uroczystość Wniebowstąpienia
pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Historia liturgii zna
tę uroczystość dopiero od IV w.
O tym święcie pisze słynna Æteria
w swoim pamiętniku z podróży
do Ziemi Świętej w latach 381–
384. Potwierdza je św. Augustyn
(† 430), gdy pisze: „Dzień dzisiejszy
świętują na całym świecie”, oraz
papież św. Leon Wielki († 461). Istniał też już od dawna zwyczaj, że
na pamiątkę drogi na Górę Oliwną,
jaką Jezus przeszedł tego dnia ze
swoimi uczniami, odprawiano procesję. Przed jej zakończeniem celebrans podnosił krzyż i śpiewał trzy
razy: „Wstępuję do Ojca swojego
i Ojca waszego”, a wierni odpowiadali: „Boga swojego i Boga waszego”. Tego też dnia po raz ostatni
w procesji niosło się: krzyż, zapalony paschał i figurę zmartwychwstałego Chrystusa.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
9 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† teściów Zofię i Jana
Dominikan oraz †† z rodzin z obu stron
10 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Sylwestra Musiał w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek, †† teściów Cecylię i Stanisława Musiał
oraz †† z pokrewieństwa
11 maja – środa
7.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera
Truch, jego † wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo majowe
12 maja – czwartek
17.00 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny z okazji 75.
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
13 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 maja – sobota— święto św. Macieja, Apostoła
15.00 – chrzest: Marcel Dominik Brończyk
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† Hildegardę i Johana Knopp i † Johannę Grochla
15 maja – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława oraz
†† dziadków i †† z pokrewieństwa
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Raganowskich, † brata Zbigniewa oraz
†† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w naszej parafii
dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Jest
to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając się o łaskę pogłębienia
przyjaźni z Jezusem obecnym w Eucharystii. W sposób szczególny mogą to uczynić osoby, które przeżywają w tym roku 25. i 50. rocznicę tego wydarzenia.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do wiernych naszej diecezji Odezwę
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Jej treść jest publikowana
w załączniku do niniejszego Informatora.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. W tym tygodniu
będą one połączone z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
▪▪ W poniedziałek (9 maja) Klub Inteligencji katolickiej organizuje wyjazd do Mechnicy. W programie przewidziano udział we Mszy św. i nabożeństwie majowym
oraz spotkanie z ks. proboszczem Rudolfem Golcem. Zbiórka uczestników o godz.
16.00 przed promem na Odrze.
▪▪ W środę o godz. 18.00 odbędzie się w Ochronce spotkanie Rodziny bł. Edmunda
Bojanowskiego poprzedzone uczestnictwem w nabożeństwie majowym w kościele św. Antoniego.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św.
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów.
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

