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Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 
10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu 
Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak 
samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. 
Patrzy na Was z miłością i czeka na od-
wzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe 
Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by 
poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie 
Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie 
się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział 
w spotkaniu, które jest czasem wspól-
nego wyznania wiary i miłości do Pana 
Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.
Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza 
młodych ludzi wierzących w Chrystusa, 
idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie 
się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymują-

cego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, 
każdy z Was jest dziś obrazem współcze-
snego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, 
tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na 
Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu 
przyjadą do Polski z całego świata. Także 
i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób 
na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
wspominając 1050. rocznicę Chrztu Pol-
ski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Na-
ród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę 
do zbawienia, Waszą przyszłość, doko-
nywane wybory i nadzieje, a także Wasz 
udział w XXXI Światowych Dniach Mło-
dzieży.
Ponawiamy serdeczne zaproszenie do 
udziału we wszystkich spotkaniach w ra-
mach Światowych Dni Młodzieży. Towa-
rzyszymy Wam teraz, na etapie przygoto-
wań. Będziemy z Wami podczas spotkań 
w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy 
modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Zubkowska z Kędzierzyna-Koźla i Łukasz 
Cepko ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Stanisław Pietrzak ze Zdzieszowic i Rita Ol-
brych z Dziergowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościo-
łem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę 
ofiary przeznaczone będą również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.

Ogłoszenia diecezjalne  ______________________________________________________________

 ▪ W związku z tym, iż do wielu parafii naszej diecezji wpłynęła i wpływa – najczę-
ściej bez wiedzy i zgody Kurii Diecezjalnej – korespondencja komitetów obywatel-
skich zbierających podpisy poparcia dla zaostrzenia tzw. ustawy antyaborcyjnej, 
Krajowe Duszpasterstwo Rodzin przypomina, iż Kościół katolicki w Polsce popiera 
tylko te inicjatywy obywatelskie, które mają na celu pełną ochronę ludzkiego ży-
cia, ale nie opowiadają się za penalizacją kobiet. Prosimy więc o uważną lekturę 
listów przewodnich lub załączonych projektów ustaw przed zbieraniem podpisów.

 ▪ Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, kontynuując ponad 40-letnią tra-
dycję kształcenia muzyków na Opolszczyźnie, zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
do odkrywania piękna ukrytego w dźwiękach muzyki. Bogata oferta, która po-
zwala na kształcenie od szkoły podstawowej po kierunki podyplomowe, obejmuje 
następujące kierunki: Ogródek Muzyczny, Organista, Organista (podyplomowe), 
Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych, Kapelmistrz Orkiestry Dętej, Kurs na Psał-
terzystów. Instytut prowadzi także Chór Chłopięcy, Chór Mieszany i Chór Żeński. 

by wspólny udział w Światowych Dniach 
Młodzieży był także wyrazem naszego 
szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, który mówił do mło-
dych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachę-
camy Was do pomocy młodzieży, aby 

Zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży – ciąg dalszy  __________

mogła wziąć udział w tym niepowtarzal-
nym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy 
słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do 
nas: „Nie lękajcie się”. Niech Bóg Wszech-
mogący Wam błogosławi.

Pasterze Kościoła katolickiego 
w Polsce

Zaproszenie do udzia ł u  
w Światowych Dniach M ł odzieży  

skierowane przez biskupów  
do polskiej  m ł odzieży



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

19 czerwca – XII Niedziela Zwykła
 8.00 – za † ojca Antoniego Komander, † matkę Józefę, †† dwie siostry, 

† babcię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † Piotra Honczia w 3. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Joannę 

Pyka oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Hanna Aleksandra Wiśniewska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Jana Brączek [ofiarowana z okazji dnia ojca] 

20 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
 18.00 – za † Joachima Koniecznego, jego †† rodziców, †† rodzeństwo oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
  – za † Norberta Kowolika w 30. dzień po śmierci

21 czerwca – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 18.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Bernarda z okazji 80. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny [od żony i trzech synów]

22 czerwca – środa
 7.00 – za †† rodziców Wandę i Aleksego Kabelskich, † Marię Pietrzyńską 

i jej mężów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

23 czerwca – czwartek
 18.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa

24 czerwca – piątek — uroczystość NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 9.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

 18.00 – za † siostrę Annę, † jej męża, †† dwóch braci oraz †† rodziców Ja-
dwigę i Jana John oraz dusze w czyśćcu cierpiące

25 czerwca – sobota
 13.00 – ślub rzymski: Sonia Krahl i Marek Wojciechowski
 15.00 – chrzest: Mateusz Ludwiński
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Katarzynę 

i † szwagra Antoniego

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W poniedziałek o. godz. 17.00 serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie forma-
cyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W środę po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Anto-
niego odbędzie się zebranie członków Klubu Inteligencji Katolickiej. 

 ▪ Organizatorzy pielgrzymki do Medjugorie (wyjazd w październiku) zapraszają na 
spotkanie, które odbędzie się w środę o godz. 18.45 w auli domu katechetycznego 
przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej, ale dla dzieci od godz. 17.00 do 18.00 
będzie okazja do spowiedzi św.; Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego od-
będzie się w piątek o godz. 9.00. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam na spotkanie organi-
zacyjne młodzież, która planuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

 ▪ Wyjazd na organizowaną w parafii św. Antoniego pielgrzymkę na Jasną Górę do 
Częstochowy będzie w sobotę (25 czerwca) o godz. 7.30 z parkingu przy sklepie 
„Malorny”. Organizatorzy proszą o zabranie niebieskich książeczek.

 ▪ W przyszłą niedzielę odbędzie się na Górze Świętej Anny tradycyjna pielgrzymka 
mężczyzn i młodzieńców. Obchody rozpoczną się w sobotę o godz. 18.30, zaś uro-
czystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będzie będzie Prymas 
Polski, arcybiskup Wojciech Polak.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

26 czerwca – XIII Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† Sabinę i Józefa, †† rodziców Stefanię i Stanisława Sokołow-

skich oraz †† braci Tadeusza, Wiesława, Jana, Andrzeja i † siostrę 
Alinę

 10.30 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich oraz Rozalię i Pawła 
Adamczyk, †† z rodziny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

  – modlitwa za roczne dziecko: Hanna Paulina Kołodziej
 16.00 – chrzest: Emilia Maja Friedrich
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Jana Woźnica i †† z rodziny oraz do Opatrzności Bożej z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinie


