▪▪ W przyszłą niedzielę (12 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje
święto patronalne. Suma odpustowa połączona z dziękczynieniem ks. Proboszcza Ryszarda za 25 lat kapłaństwa rozpocznie się o godz. 11.00.
▪▪ Panawiam zachętę i zapraszam młodzież do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Ze względów organizacyjnych już bardzo pilne staje się zgłoszenie
chętnych. Zapisy przyjmuję osobiście, udzielę też wtedy więcej informacji.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.
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Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W sobotę 11 czerwca na Górze Świętej Anny odbędą się następujące pielgrzymki:
— Pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów Oremus. O godz. 17.00
rozpoczną ją śpiewy i świadectwa. W programie także: słowo Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik, uroczyste przekazanie relikwii św. Faustyny Kowalskiej oraz Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa
Opolskiego Andrzeja Czai. Liturgię uświetni muzycznie chór żeński Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Żorach, który po zakończonej liturgii wykona także
utwór Stabat Mater.
— Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Mszę św. sprawowaną o godz.
10.00 przez Księdza Biskupa poprzedzi Różaniec. Od 12.30 zaś zaplanowano:
Drogę Światła na Rajskim Placu, adorację Najświętszego Sakramentu oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
— 41. Pielgrzymka Chórów Kościelnych Diecezji Opolskiej (spotkanie jest dwudniowe i zakończy się w niedzielę); utwory, które będą wykonywane podczas
naszego spotkania są do pobrania na stronie www.dimk.diecezja.opole.pl. Rozpoczęcie spotkania w Domu Pielgrzyma w sobotę o godz. 15.00.
▪▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, który rokrocznie przypada 14 czerwca, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwraca się z apelem do wiernych całej diecezji o przekazanie daru krwi. Dar ten – w kontekście przeżywanego
Roku Miłosierdzia – może stać się szczególnym aktem miłości i troski wobec ludzi
będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. Zbliżający się czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie bezpieczne i nie naraża zdrowia dawcy, ratując
często życie biorcy. Tym bardziej zechciejmy je uczynić konkretną odpowiedzią na
wezwanie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec”.

Słowa Arcybiskupa Warszawskiego
Kard. Kazimierza Nycza
na IX Święto Dziękczynienia
Od dziewięciu już lat pierwsza niedziela
czerwca przeżywana jest w naszych wspólnotach parafialnych jako Święto Dziękczynienia. Z tej okazji w Wilanowie, gdzie budowana jest Świątynia Opatrzności Bożej,
a także we wszystkich parafiach w Polsce,
wierni gromadzą się wraz z kapłanami na
uroczystej Eucharystii, aby wyśpiewać Bożej Opatrzności hymn dziękczynienia za
Boże Dary, których nieustannie doświadcza Kościół, a także każdy z nas osobiście.
Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia wdzięcznością Bogu obejmiemy 1050.
rocznicę Chrztu Polski, owoce Roku Mi-
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łosierdzia, a także św. Maksymiliana Kolbego, wielkiego świadka miłosierdzia. […]
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I
i jego dwór było wyborem o charakterze
religijnym, ale jednocześnie decyzją ustanawiającą podwaliny państwa polskiego.
Pragniemy jednak, aby ta rocznica była
okazją do nowego odkrycia wielkość Łaski i Daru, który każdy z nas otrzymał od
Boga na chrzcie świętym. […] Wielki Jubileusz Miłosierdzia jest wezwaniem skierowanym do wszystkich wiernych, by podjęli zadania, które wynikają z przyjętego
chrztu świętego. „Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny”. Błogosławieństwo to jawi się jako ideał życia i jako
kryterium wiarygodności wiary chrześcijańskiej. […] Historia Kościoła ukształtowana jest życiem i świętością wielu znakomitych świadków Bożego Miłosierdzia.
Do nich należy życie i posłannictwo św.
Maksymiliana Kolbego, który w swojej
niestrudzonej pracy ewangelizacyjnej dokonał niezwykłych dzieł, ale bezkompromisowym świadkiem Miłosierdzia Bożego,
stał się wtedy, gdy dobrowolnie i w duchu miłości bliźniego oddał życie za brata.
W tym roku przypada 75-lecie śmierci
oraz 45-lecie jego beatyfikacji. Dziękując
Bożej Opatrzności, równocześnie zawierzajmy wszystkie sprawy Kościoła i Polski.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
5 czerwca – X Niedziela Zwykła
8.00 – za †† rodziców Pawła i Erykę Złotoś, †† trzech synów 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 Janiny Adamczyk z okazji 85. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Beaty i Stanisława Pęcak z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Dariusza z okazji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
6 czerwca – poniedziałek
18.00 – za † męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę, †† teściów
oraz †† z pokrewieństwa
7 czerwca – wtorek
18.00 – za †† dziadków Stefana i Apolonię Iwaszkiewiczów oraz Teofila i Katarzynę Mizgała, †† z pokrewieństwa z obu stron
8 czerwca – środa — wspomnienie św. Jadwigi Królowej
7.00 – za †† Krystynę, Juliana i Witolda Stukan, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9 czerwca – czwartek
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Czekała, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
10 czerwca – piątek — wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie
11 czerwca – sobota — wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
18.00 – za †† rodziców Walerię i Antoniego Legut, Eugenię i Władysława Łasińskich, † brata Stefana Legut oraz † szwagra Jana Smykałę

12 czerwca – XI Niedziela Zwykła
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Zuzanny z okazji 10. rocznicy urodzin
		– modlitwa za roczne dzieci: Laura i Lena Siermankowskie, Maja Łuszcz
		– chrzest: Maciej Jarosław Kunecki
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś przypada – obchodzony w naszym kraju od kilku lat – Dzień Dziękczynienia
za opiekę Bożą nad narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami
i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków.
Również dzisiaj gościmy ks. neoprezbitera Daniela Jaszczyszyna, który głosi słowo
Boże i udziela błogosławieństwa prymicyjnego.
▪▪ W środę o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego poprzedzone uczestnictwem w nowennie 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.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok”, Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz MGOKSiR zapraszają w sobotę 11 czerwca od godziny 14.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród atrakcji na placu szkolnym będą m.in.:
występy przedszkolaków naszego przedszkola i uczniów naszej szkoły, występ Zespołu Tanecznego Junipax, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, pokazy straży pożarnej OSP Jasiona, a ponadto od godz. 16.00 szkoła organizuje tzw. pchli targ.
W tym samym dniu i miejscu od godz. 19.00 do 24.00 organizowana jest ZABAWA
NA WOLNYM POWIETRZU – wstęp wolny; przygrywać będzie duet muzyczny
Alicja i Krzysztof, którzy wystąpią także z kabaretem w tzw. śląskich klimatach,
a w ofercie również grill, napoje i ciasto.
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

