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 ▪ Od poniedziałku rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majo-
wych – w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 

 ▪ W środę (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione 
w porządku niedzielnym.

 ▪ W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu z rąk księ-
dza biskupa Pawła Stobrawy przyjmie święcenia diakonatu nasz parafianin, Piotr 
Mandala. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

 ▪ W związku z doniosłym wydarzeniem święceń diakonatu comiesięczne odwie-
dziny chorych odbędą się tydzień później, czyli w sobotę 13 maja.

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. An-
toniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze 
Zdzieszowic — zapowiedź III; Katarzyna Mojsa z Wrocławia i Dawid Kachnowicz 
ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stani-
sława Koperskiego, lat 82, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie...

Dzisiejsze uroczyste wręczenie modlitewni-
ków „Droga do nieba” dzieciom przygoto-
wującym się do Pierwszej Komunii świętej 
zachęca do poświęcenia uwagi tej szacow-
nej książeczce, która ma już swoją ponad 
stuletnią historię i wiele już o niej napisano. 
Jej pomysłodawcą i pierwszym wydawcą 
był ks. Ludwik Skowronek (1859–1934), 
niezwykle gorliwy proboszcz parafii Bo-
gucice k. Katowic. O przeznaczeniu i moż-
liwościach wykorzystania książeczki tak 
pouczał wiernych w Przedmowie do pierw-
szego wydania: „Droga do nieba ma służyć 
do nabożeństwa domowego i kościelnego. 
Oby pamiętali rodzice, że dzieci im od Boga 
są dane i do Boga zaś przez nich mają być 
prowadzone. Rodziny, odpra-
wiające dzień społem naboż-
nie tutaj podane piękne mo-
dlitwy i śpiewy, nie zboczą tak 
łatwo z drogi do nieba! Mo-
dlitwy na każdy dzień, uło-
żone w wierszach, mają dzieci 
na pamięć wiedzieć. Modli-
twy naznaczone gwiazdką są 
odpustami obdarzone. Druga 
część książki niniejszej za-
wiera znane u nas i ulubione 
pieśni kościelne. (…) Śpiewaj, 
ludu kochany, dalej twoje 
prześliczne pieśni pobożne! 

Śpiewaj po domach i po kościołach! One 
bowiem świadczą o twojej wierze i o two-
jej miłości ku Bogu żywemu. Śpiewając te 
pieśni pobożne, podnosisz serce do Boga, 
służysz Panu Bogu i Pan Bóg będzie kiedyś 
twoją wielką zapłatą w niebiosach”. Bada-
cze „Drogi do nieba” podkreślają wiele jej 
walorów. Po pierwsze, że już sam ks. Skow-
ronek w kolejnych wydaniach swego dzieła 
(pierwsze wydanie miało miejsce w 1903 r.) 
często je uaktualniał i poprawiał, co pozo-
stało dobrą cechą także w powojennych 
sześciu redakcjach. Ponadto podkreśla się 
znaczenie modlitewnika we właściwym 
kształtowaniu hierarchii wartości, wśród 
których nadrzędną jest sam Bóg. Sprzy-

Strony tytu łowe jednego z pierwszych wydań Drogi do nieba

jało temu uwypuklenie centrum naszego 
życia chrześcijańskiego, a mianowicie Mszy 
św. oraz innych sakramentów, a także mo-
dlitw liturgicznych. Jako wielką wartość do-
strzega się również w „Drodze do nieba” 
częste odnoszenie się do Pisma św., co 
w dobie budzącego się dopiero ruchu bi-
blijnego było znaczącą nowością. Okazało 
się także, że dzieło ks. Skowronka było 
bardzo uniwersalne w swojej zawartości. 
Oprócz tekstów liturgicznych czy umoral-
niających, znajdziemy w nim prawdziwy po-
radnik kultury życia codziennego, a nawet 
różne praktyczne wskazówki odnoszące 
się do pracy, stroju, czy doboru towarzy-

stwa. Tworząc nowy modlitewnik, bogu-
cicki proboszcz mocno korzystał z funk-
cjonujących już na Śląsku modlitewników. 
Należy sobie uświadomić, że tego rodzaju 
literatura była wydawana na naszym tere-
nie już od XVI wieku, a swój rozkwit prze-
żywała w okresie między 1840 a 1914 r. 
Niekompletny zestaw śląskich modlitewni-
ków z tego czasu wylicza 332 pozycje, które 
ukazały się w języku polskim, niemieckim 
i czeskim. Sam ks. Skowronek opracował 
jeszcze kilka innych modlitewników, m.in. 
wydanie niemieckie „Weg zum Himmel”, 
„Droga do Nieba dla dzieci”, „Droga krzy-
żowa…”, „Gwiazda betlejemska…”.

Droga do nieba – ciąg dalszy  ____________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † burmistrza Dietera Przewdzinga
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Łukasza z okazji 30. 
rocznicy urodzin

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Różę Marię Jacheć w 10. rocznicę śmierci

1 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Józefa Barteczko, † siostrę Jadwigę, 

† brata Józefa, †† szwagierkę oraz czterech szwagrów

2 maja – wtorek — wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Sylwestra Musiał, †† rodziców, †† teściów oraz †† z po-

krewieństwa

3 maja – środa — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
 8.00 – za † Józefa Osmanna w 30. dzień po śmierci
 10.30 – za † Elfrydę Gola [ofiarowana od sąsiadki Doroty]
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner oraz † ojca Wincentego 

Vogel 

4 maja – czwartek — wspomnienie św. Floriana, męczennika
 17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
 18.00 – za † ojca Jerzego Domina, † teścia Henryka Chucherko, †† z rodzin 

Domin, Kwiotek, Malik, Chucherko i Kwiatek

5 maja – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kowolik 
i Prysak

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski dzisiejszą, trzecią niedzielę Wielka-
nocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzi się jako Niedzielę Biblijną, która 
rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

 ▪ W poniedziałek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 6. Diecezjalne Święto Rodziny. 
Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami 
naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu 
nowych członków. Centralnymi punktem święta będzie Eucharystia sprawowana 
o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona pro-
cesją z kościoła Wszystkich Świętych. Popołudniu natomiast, o godz. 14.30, od-
prawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa. Święto będzie połączone 
z 7. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie bogatą gastronomię i liczne 
atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6 maja – sobota  — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera i jego † wnuka Dawida, †† z pokrewieństwa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, 

† brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa

7 maja – IV Niedziela Wielkanocna
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Piotra, Pawła, Krystiana i Marka z okazji urodzin oraz opiekę Bożą 
w ich rodzinach

 10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława, 
†† dziadków i †† z pokrewieństwa

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i ła-
skę dobrych życiowych wyborów dla wnuka Adama

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


