▪▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
▪▪ W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, a zarazem
rozpoczniemy obchody Jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Chcemy m.in.
kontynuować praktykę odprawiania od maja do października – 13. dnia miesiąca
– nabożeństw fatimskich (Msza św., różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).
▪▪ Mniejszość Niemiecka organizuje dnia 11 czerwca br. wycieczkę statkiem po Kanale
Gliwickim. Informacje i zapisy w ich siedzibie w środy w godz. od 16.00 do 17.00.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Mojsa z Wrocławia i Dawid Kachnowicz ze
Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, a w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Hubert Pucykowicz, lat 64, z ul. Kościuszki; śp. Grete Maicher, lat 79, z ul. Osadników;
śp. Tomasz Srebniak, lat 81, z ul. Kościuszki; śp. Salomea Kohlman, lat 83 oraz śp. Tadeusz Świerkosz, lat 66, z ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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– ciąg dalszy ________________________________________

będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza. Niech z Bożą
pomocą tak spełniają te obowiązki, aby
wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych
uczniów Chrystusa, który przyszedł nie po
to, aby Mu służono, lecz aby służyć.
Wam zaś, drodzy synowie, którzy macie
otrzymać święcenia diakonatu, sam Chrystus dał przykład, abyście tak postępowali,
jak On postępował. Będziecie diakonami,
to jest sługami Jezusa Chrystusa, który
wśród swoich uczniów postępował jak
ten, który służy. Wypełniając chętnie wolę
Bożą, w duchu miłości służcie z radością
Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może
służyć dwóm panom, za bałwochwalstwo
uważajcie wszelką nieczystość i chciwość.
Skoro dobrowolnie przystępujecie do
święceń diakonatu, musicie cieszyć się dobrą opinią oraz być mężami pełnymi Du-

cha Świętego i mądrości, jak ci, których
niegdyś Apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będziecie wykonywać wasze posługiwanie, żyjąc w celibacie, który jest znakiem i podtrzymaniem
pasterskiej miłości, a także szczególnym
źródłem owocnego działania w świecie.
Pobudzeni szczerą miłością do Chrystusa,
pragniecie żyć w stanie całkowitego oddania się Jemu. Chcecie się na nowo w szczególny sposób poświęcić Chrystusowi, aby
związać się z Nim niepodzielną miłością.
Dzięki temu z większą miłością będziecie
służyć Bogu i ludziom, przyczyniając się do
ich duchowego odrodzenia.
Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi,
jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom
Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać
sobie nadziei płynącej z Ewangelii (…)”.
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Dzisiejsza niedziela obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza, a zarazem dzień szczególnej modlitwy o powołania do służby w Kościele, przeżywana jest w naszej parafii wyjątkowo radośnie,
bo w blasku przyjętego wczoraj przez naszego
Parafianina, Piotra Mandalę, sakramentu święceń w stopniu diakona. Okazji, by pisać o historii
kształtowania się tej posługi w Kościele oraz o jej
teologicznych i kanonicznych podstawach będzie
z pewnością jeszcze wiele. Dzisiaj proponuję rozważyć przynajmniej fragmenty homilii przewidzianej w obrzędzie święceń diakonatu, która wspaniale opisuje istotę posłannictwa diakonów:
„Drodzy bracia i siostry, oto ci nasi synowie, którzy
są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę
mają otrzymać święcenia diakonatu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele mają dostąpić. Umocnieni darem Ducha Świętego, będą
pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami
wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego,
na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania
i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu,
asystować przy zawieraniu związków małżeńskich
oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.
Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem,
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Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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 łaskę dobrych życiowych wyborów dla wnuka Adama
8 maja – poniedziałek — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Herberta Malkusz w 5. rocznicę śmierci, † syna Dariusza
w 4. rocznicę śmierci, † matkę, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba
9 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† teściów Zofię i Jana
Dominikan, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10 maja – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Angeliki i Mateusza
z okazji rocznicy ślubu oraz opiekę Anioła Stróża dla Alicji
17.30 – nabożeństwo majowe
11 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie Boże dary w rodzinie Kulosa
12 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Urszulę i Rudolfa Noglik, †† teściów Ernę i Henryka
Jendrysik oraz †† z pokrewieństwa Noglik, Gołąbek i Jendrysik

13 maja – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
13.00 – chrzest: Filip Krzysztof Santura
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.45 – Różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami
14 maja – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Klarę, Marię i Ferdynanda Pieszkała oraz Łucję i Gerarda Bienia
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
14.00 – chrzest: Olaf Blautzik
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † żonę Annę Mazur w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ We wtorek w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędą się
spotkania grup międzyparafialnych: o godz. 16.00 – Caritas, zaś o godz. 16.30 –
grupa Przyjaciół Misji.
▪▪ W środę o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie marianek.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (10 maja) na spotkanie w parafii
św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu, którego program przewiduje
nabożeństwo majowe, Mszę św. oraz konferencję proboszcza oblackiei parafii.
Wyjazd o godz. 16.30 z placu kościelnego przy ul. Pokoju.
▪▪ Również w środę swoje spotkanie organizuje Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego
– początek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. będzie
próba dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej Komunii świętej.
▪▪ W piątek 12 maja o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W programie m.in. relacja z przebiegu aktualnie prowadzonych prac
gospodarczych, omówienie zgłaszanych przez Parafian inicjatyw duszpasterskich
oraz wyznaczenie tegorocznej trasy procesji Bożego Ciała.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
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

