Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 17.00 w piątek, zakończenie ok.15.00
w niedzielę. Temat spotkania «Miłość – Bliskość – Obecność» jest zaczerpnięty
z «zadania», jakie młodzież otrzymała od Biskupa Opolskiego w czasie Dni w Diecezji. Koszt związany z pobytem w Domu Pielgrzyma wyniesie 105 zł. Zapisy dla
uczestników oraz więcej informacji na stronie www.botafe.pl.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Zofię
Kwiotek, lat 97, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w czwartek), zaś z parafii św.
Antoniego zmarli: śp. Renata Kawczyńska, lat 63, z ul. Piastów oraz śp. Adam Grela,
lat 67, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Objawienia fatimskie – ciąg dalszy _______________________________________
tlany przykład miłości Boga, modlitwy
i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach
Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji
nawrócenia grzeszników, zachowywania
przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas
od wojny. […]
Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu
wiary. […]
Według przekazu Sługi Bożej, siostry
Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie
drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich
jest powrót do Ewangelii oraz osobiste
wejście na drogę nawrócenia i pokuty.
Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego
Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach,
kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże
deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie
Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami
Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci
z Fatimy: «Ofiarujcie się za grzeszników
i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza

gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę
– 'O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie,
w intencji nawrócenia grzeszników oraz
jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi'». Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata,
poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia,
prześladowania, wojny i śmierć. […]
Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła. […] Oby Pan
Bóg dał naszej Ojczyźnie łaskę odwagi
do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparcia moralnego także dla innych narodów. Zależy to jednak od tego,
czy nam wszystkim nie zabraknie żywej
wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć
orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy
życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie
pierwszych sobót miesiąca".

R. IV: 2017, nr 21 (189)
Przeżywana dzisiaj w naszej Parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze ważnym wydarzeniem w życiu całej
wspólnoty parafialnej. Każdego roku staramy się przy tej okazji podkreślić jakieś
przesłanie, ułatwiające dzieciom lepsze
przeżycie i zapamiętanie tego dnia. Wy-

Fragment naszej dekoracji na I Komunię Świętą

21 maja 2017 r.

daje się, że jest to niemniej ważne także
dla dorosłych (zwłaszcza rodziców i krewnych emocjonalnie związanych z dziećmi),
gdyż stanowi szansę duchowego pogłębienia, ze skutkiem zależnym od poziomu
wiary. Tegoroczną tematykę podpowiada
obchodzony jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce
w Fatimie od 13 maja do 13 października
1917 r. Warto przy tej okazji uświadomić
sobie, że Maryjne objawienia fatimskie
były poprzedzone objawieniami Anioła,
a znamienne jest, iż drugie z nich było na
wskroś eucharystyczne, ze słowami Anioła
podobnymi do słów, które w wizji otrzymała siostra Faustyna.
Idea objawień fatimskich dominująca
podczas naszej uroczystości pierwszokomunijnej zbiega się z listem Episkopatu
Polski na ten temat, skierowanym w dzisiejszą niedzielę do wiernych w naszym
kraju. Czytamy w nim m.in.: „Objawienia te [Matki Bożej w Fatimie] należą do
najbardziej znaczących w życiu Kościoła
i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności.
Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi
pasterzami, inspirowanymi nauczaniem
papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. […]
Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo
młodego wieku, pozostawiło nam świe-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
22 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
18.00 – za † wujka Alojzego Kampa w 1. rocznicę śmierci
23 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Wacław
z okazji 90. rocznicy urodzin oraz za † jej męża Alojzego, †† rodziców z obu stron
24 maja – środa — wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Damiana z okazji 18. rocznicy urodzin i opiekę Bożą w rodzinie
25 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † mamę Elfrydę, †† jej rodziców Rozalię i Alfreda Malkusz, † jej
męża Antoniego i † syna Henryka oraz †† z rodzin Gola, Malkusz
i Kurtok
26 maja – piątek — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Eryka i Janinę Piecha oraz †† dziadków z obu stron

27 maja – sobota
13.00 – chrzest: Anna Kabelska
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 4. rocznicę śmierci,
†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana
oraz †† z pokrewieństwa
28 maja – VII Niedziela Wielkanocna — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za † ojca Jana Kachnowicza w 20. rocznicę śmierci, † matkę Leokadię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za † matkę Emmę Porada, †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urbanek oraz †† z rodzin z obu stron
		– modlitwa za roczne dziecko: Emilia Maja Friedrich
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † matkę Genowefę Krukowską w 5. rocznicę śmierci, †† dziadków Kosiec i Krukowskich oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci
będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz. 15.00, a także
przez cały tydzień, uczestnicząc w wieczornych Mszach św. w ramach tzw. Białego
Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz wierności i otwartości na
Pana Jezusa w całym ich życiu.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe, które od jutra do
środy będą połączone z modlitwą o urodzaje i za kraje głodujące.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W piątek przypada Dzień Matki, Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci Maryi przygotowała przedstawienie dedykowane wszystkim mamom, które będzie połączone z nabożeństwem majowym.
▪▪ Biskup Opolski wraz z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zapraszają młodzież, zwłaszcza wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, młodzież
przyjmującą w tym roku sakrament bierzmowania i wszystkich chętnych od
3. klasy gimnazjum wzwyż, na Diecezjalne Spotkanie Młodych. Odbędzie się ono
w najbliższy weekend 26–28 maja w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny.
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

