— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne
▪▪ Mieszkańcy Rozwadzy zapraszają w dniach 20 i 21 maja na festyn odpustowy ku
czci św. Jana Nepomucena połączony z VIII Wojewódzkim Konkursem Wypieku
Kołocza Śląskiego. Początek o godz. 15.00. Szczegóły na plakatach.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Dziś
też przed kościołem – zgodnie z zarządzeniem Biskupa Opolskiego – można składać ofiary na remont katedry opolskiej. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego:
śp. Jana Fessera, lat 78, z ul. Miarki. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów
„Oremus” zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apostolacie „Margaretka” oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzymkę na Górę Świętej Anny w dniu
20 maja 2017 r. Początek o godz. 17.00. W programie m.in. nabożeństwo majowe i adoracja Najświętszego Sakramentu, Medytacja Tryptyku Rzymskiego
św. Jana Pawła II w wykonaniu Pana Zbigniewa Stryja
(aktora sceny polskiej) oraz o godz. 19.00 Msza św.
pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza i procesja światła pod pomnik św. Jana Pawła II.
▪▪ Diecezjalny moderator Żywego Różańca zaprasza
wszystkich członków Żywego Różańca na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasna Górę.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Spotkanie modlitewne rozpocznie
się już w piątek 2 czerwca 2017 r. Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. Po Apelu odbędzie się całonocne czuwanie modlitewne, którego
punktem centralnym będzie Msza święta o godz.
23.00. W sobotę 3 czerwca 2017 r. uroczystości będą
się odbywały na placu przed Szczytem Jasnogórskim,
a w programie m.in. o godz. 11.00 modlitwa różańcowa, zaś o godz. 12.00 – Eucharystia.

R. IV: 2017, nr 20 (188)
Dzisiejsza niedziela w Kościele Powszechnym mija w blasku setnej rocznicy objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom w Fatimie oraz kanonizacji dwojga z nich – bł.
Franciszka i bł. Hiacynty Marto. To pierwsze wyniesione na ołtarze dzieci, które nie
są męczennikami, co poszerza myślenie
nt. świętości, dostępnej dla wszystkich
– także dzieci. Postulatorka procesu kanonizacyjnego podkreśla, że nowi święci
nauczyli się zasad wiary chrześcijańskiej
w domu rodzinnym. Na Franciszku duże
wrażenie zrobiły słowa Anioła „Pocieszajcie waszego Boga”, które chłopiec
starał się wypełniać poprzez modlitwę
różańcem i adorację Najświętszego Sakramentu. Hiacynta, która otrzymała od

14 maja 2017 r.

Anioła i Matki Bożej polecenie modlitwy
w intencji nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie, heroicznie o to zabiegała:
nosiła rzemień pokutny, odmawiała sobie pożywienia, rezygnowała z ulubionych
zabaw i każdego wieczora prosiła rodzinę
o wspólną modlitwę różańcową.
Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św.
kanonizacyjnej podkreślił, że „Troje uprzywilejowanych znajdowało się wewnątrz
światła Boga, promieniującego z Matki Bożej. Ogarnęła ich płaszczem światła, którym obdarzył ją Bóg. Fatima jest przede
wszystkim tym płaszczem Światła, który
nas okrywa, tutaj tak samo jak w każdym
innym miejscu na Ziemi, kiedy uciekamy
się pod opiekę Najświętszej Matki”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
15 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† Hildegardę i Johanna Knopp, † Johannę Grochla, † chrzestną
Jadwigę i † jej męża Huberta, †† z pokrewieństwa Knopp i Lipok
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
16 maja – wtorek— święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † matkę Marię Mende w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Ottona
oraz †† z rodzin Mende, Pollok i Rygoł
17 maja – środa
7.00 – w intencji Parafian
17.30 – nabożeństwo majowe (przy kaplicy Trzech Braci)
18 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz † Stefana Janocha
19 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża i ojca Norberta Kowolik w 1. rocznicę śmierci oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
20 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † matkę Annę Pogodzik w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Franciszka oraz †† dziadków z obu stron

21 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Emilię i Jana Otrząsek, † brata Alojzego oraz
†† szwagrów
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joanny
z okazji 80. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Komunii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokarmem z Nieba.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. W środę – podobnie jak rok temu – 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 zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od kilku lat prowadzi w diecezjach
w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte
komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne, pralki, lodówki i inne tego
typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki na realizację swoich zadań statutowych. W piątek 19 maja o godz. 10.30 zostaną zabrane ww. przedmioty z parkingu przy naszym kościele.
▪▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej, a w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpią do sakramentu pokuty. Plan
spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— poniedziałek, godz. 8.00 – próba przed Komunią św.
— czwartek, godz. 8.00 – druga próba przed Komunią św.
— sobota, godz. 10.00 – pierwsza spowiedź św. dla dziewczynek
godz. 11.00 – pierwsza spowiedź św. dla chłopców
od godz. 16.00 do 17.30 – okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci
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

