biegała ulicami: Plac 1 Maja, Kopernika (1. ołtarz – na skrzyżowaniu z ul. Żwirki),
Wigury (2. ołtarz), Katowicka (3. ołtarz – na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza), Słowackiego (4. ołtarz przy kościele i zakończenie procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.
Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do sypania
kwiatów. Okazja do spowiedzi św. będzie codziennie przed nabożeństwem majowym i dodatkowo w środę od godz. 16.30.
▪▪ W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 przy kościele Przemienienia Pańskiego
w Opolu (Osiedle Armii Krajowej, dawniej ZWM) rozpocznie się Koncert Uwielbienia. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego
uwielbiania Pana Jezusa oraz do żarliwej modlitwy za dzieci i młodzież.
▪▪ W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” będą się odbywały procesje teoforyczne – w maju będą połączone z nabożeństwami majowymi.
▪▪ Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 27 maja 2016 r.
▪▪ Serdecznie zapraszam na pielgrzymkę „śladami Odkupiciela” do Ziemi Świętej,
która planowana jest od 18 do 25 lutego 2017 r. (ferie zimowe). Organizacją całej
pielgrzymki zajmuje się Fundacja Komisariat Ziemi Świętej, a przewodnikiem będzie nasz o. Paschalis Kwoczała OFM. W programie pielgrzymki znajdą się wszystkie
najbardziej znane miejsca związane z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów.
Cena pielgrzymki wynosi 600 zł i 940 USD oraz 100 USD (płatne przewodnikowi
po przylocie do Izraela) i obejmuje m.in. przelot samolotem na trasie Katowice-Tel Awiw i Tel Awiw-Katowice, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja), zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2- lub 3-osobowe), autokar do dyspozycji grupy,
przewodnika po miejscach świętych, wszystkie bilety wstępu i opłaty za taksówkę
na Górę Tabor oraz statek po Jeziorze Galilejskim, a także ubezpieczenie.

R. III: 2016, nr 21 (137)
Poniżej przedstawiony obraz należy do
jednego z wielu ikonograficznych sposobów wyrażenia znanej (w kazaniach powtarzanej od XIII w.) legendy opowiadającej o wizji św. Augustyna związanej
z tajemnicą Trójcy Świętej. Według niej
ów wielki Ojciec Kościoła, przechadzając
się nad morzem, miał spostrzec chłopca,
który wygrzebał w piasku maleńki dołek i niewielką muszelką przelewał wodę
z morza do tego dołka. Próbując chłopcu
wskazać na bezsensowność tej pracy,
usłyszał odpowiedź: „Prędzej przeleję to
morze, niż ty zrozumiesz Trójcę Świętą”.
Mimo atrakcyjności legendy, hagiografia
augustyńska raczej nie potwierdza takiego
wydarzenia na plaży. Samo zaś przesłanie tej anegdoty objawia zaledwie część

22 maja 2016 r.

prawdy, a mianowicie to, że tajemnica
Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Tymczasem – jak napisze sam św. Augustyn – „Jeżeli jednak
mówimy to nie po to, by o Najświętszej
Trójcy coś powiedzieć, ale by o Niej nie
milczeć. Chrześcijanin bowiem nie może
o Najświętszej Trójcy milczeć. Musi on najpierw uwielbiać Boga za objawienie tej
prawdy, dlatego że Trójca Święta nie została wymyślona przez nas, chrześcijan,
ale została nam objawiona”. Każdemu
z nas w uroczystość Najświętszej Trójcy
Chrystus przypomina: „Jeszcze wiele mam
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze
znieść nie możecie”. Ostatecznie poznamy
Tajemnicę Trójcy Świętej w chwale i radości przebywania z Bogiem w niebie.

▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Marek Dominik Wojciechowski z Grudziądza (aktualnie
Niemcy) i Sonia Anna Krahl ze Zdzieszowic (aktualnie Niemcy) — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w uroczystość Bożego Ciała oraz w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Marię
Mende, lat 82, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę), śp. Annę Pogodzik, lat
75, z ul. Żymierskiego (pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 13.00) oraz śp. Norberta Kowolika, lat 80, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w sobotę o godz. 11.00 w Żyrowej); z parafii św. Antoniego zmarł śp. Zygmunt Kaszuba,
lat 70, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Sandro Botticelli, Wizja św. Augustyna, XV w., Florencja

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
22 maja – VIII Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00 – za †† Annę i Gerharda Woźnica, † syna Henryka, †† Wiktorię i Ludwika Kura, †† Zofię i Agnieszkę Brauner, †† dziadków z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
rocznego Macieja Sojki
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Norberta z okazji 50.
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
23 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† Paulinę i Wilhelma Plachetka, † brata Piotra i †† z pokrewieństwa
24 maja – wtorek — wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
17.30 – nabożeństwo majowe [poprzedzone przedstawieniem z okazji zbliżającego się Dnia Matki]
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Wacław z okazji 89. rocznicy urodzin
25 maja – środa
7.00 – za † matkę Rozalię, † ojca Alfreda Malkusz oraz †† z rodzin Gola
i Malkusz
17.30 – nabożeństwo majowe (przy kaplicy Trzech Braci)
26 maja – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 – za † Genowefę Krukowską oraz †† z rodziny
9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
18.00 – za † Janusza Mandziuka
27 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Urszulę i Rudolfa Noglik, † teścia Henryka, †† z pokrewieństwa Noglik, Gołombek i Jendrysik

28 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Wilhelma i Zofię Kurpiela, † teściów Stefanię i Jana oraz
†† z pokrewieństwa
29 maja – IX Niedziela Zwykła
8.00 – za †† rodziców Jana i Elżbietę Nowak oraz Gertrudę i Józefa Barteczko oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klaudii z okazji 50. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra, Pawła, Krystiana
i Marka z okazji ich urodzin oraz opiekę Bożą dla ich rodzin i bliskich

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego
Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga
i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.
Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe.
▪▪ We wtorek (24 maja) o godz. 17.30 nasza wspólnota Dzieci Maryi z okazji zbliżającego się Dnia Matki zaprasza wszystkie mamy na przedstawienie „Flecista”, które
będzie połączone z nabożeństwem majowym.
▪▪ W środę z inicjatywy Parafian planujemy odprawić nabożeństwo majowe przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samochodem bardzo proszę o spotkanie przy
kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych do udziału w nabożeństwie, którzy nie mogą udać się tam pieszo lub na rowerze.
▪▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego
kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa procesji będzie przeParafia 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

