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 ▪ Również w poniedziałek Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję nt. 
„100-lecia Objawień Fatimskich”, którą wygłosi siostra Annuntiata ABMV w domu 
katechetycznym przy kościele św. Antoniego po wieczornej Mszy św.

 ▪ Mniejszość niemiecka zaprasza we wtorek o godz. 10.00 na tradycyjne spotkanie 
z okazji dnia Matki i Ojca w klubie przy ul. Akacjowej 2.

 ▪ W czwartek przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szczególną 
modlitwą otoczymy dzieci podczas Mszy św. szkolnej o godz. 18.00. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w inten-
cji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. porannej 
oraz w czasie nabożeństwa wieczornego w duchu wynagrodzenia za grzechy ca-
łego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast 
w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. 
Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Ojcem 
Marianem Szymańskim. 

 ▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecz-
nie zaprasza w niedzielę 4 czerwca 2017 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce 
Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: godz. 10.00 – Modlitwa w inten-
cji rodzin i młodego pokolenia; godz. 11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem 
biskupa Andrzeja Czai; godz. 13.00 – Festiwal Zespołów Śpiewaczych Mniejszo-
ści Niemieckiej przy Domu Pielgrzyma; godz. 14.30 – Nabożeństwo ku czci św. 
Anny w bazylice.

 ▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej (12 maja br.) ustalono te-
goroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. W związku 
z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji:  1. ołtarz – przy ul. 
Strzeleckiej, 2. ołtarz –  przy ul. Pionierów (początkowe numery), 3. ołtarz – przy 
ul. Pionierów (między ulicami Prusa i Sienkiewicza) oraz 4. ołtarz – przy kościele, 
tj. ul. Słowackiego. Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organiza-
cję uroczystej procesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Nikola Blaucik ze Zdzieszowic i Marcin Chudzicki ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Świątynię 
Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać!”.

Tegoroczny maj przeżywamy w blasku objawień 
Matki Bożej w Fatimie. W naszej parafii znalazło 
to wyraz w celebracji nabożeństwa z 13 maja, ale 
też w wyborze tematyki na uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej oraz (w miniony piątek) poprzez 
inscenizację w wykonaniu marianek, która była 
dedykowana wszystkim mamom. Warto nie ucie-
kać od przesłania fatimskiego także dzisiaj, gdy 
Kościół zaprasza nas do „podniesienia oczu” i do-
strzeżenia właściwej perspektywy, a zarazem osta-
tecznego celu naszego życia, jakim jest przecież 
niebo. Ciekawą inspiracją do podjęcia takiej re-
fleksji jest myśl redaktora „Gościa Niedzielnego” 
zamieszczona w bieżącym numerze tego tygo-
dnika. Zwrócił on uwagę m.in. na takie wypowie-
dzi świętych dzieci: „Ja bym chciał pocieszać Pana 
Jezusa, a potem nawracać grzeszników, żeby Go 
już nie obrażali” – mówił Franciszek, a Hiacynta 
wtórowała: „Biedny Pan Jezus! Ja nigdy nie po-
pełnię grzechu, bo nie chcę, aby Pan Jezus cier-
piał jeszcze więcej”. Czy nie zawstydza nas takie 
myślenie dzieci? Przyznajmy, że my częściej utoż-
samiamy się z przekonaniem promującym prawa 
człowieka jako ważniejsze od prawa Bożego i bar-
dziej nas boli marginalizacja człowieka niż margi-
nalizowanie i pomijanie Boga. Mali, święci wizjo-
nerzy wiedzieli, że tam gdzie zapomina się o Bogu, 
tam dla człowieka zaczyna się piekło.
Powyższą refleksję niejako dopełnia też apel na-
szego biskupa skierowany w dzisiejszej Odezwie, 
a zachęcający do praktykowania nabożeństwa 

pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
Odprawienie takiego nabożeństwa 
jest związane z czterema warun-
kami, tj. z przystąpieniem do spo-
wiedzi z intencją wynagrodzenia 
za grzechy własne i świata, przy-
jęciem Komunii św., odmówieniem 
pięciu tajemnic różańcowych oraz 
przynajmniej piętnastominutową 
medytacją nt. tajemnic różańco-
wych (też we wskazanej intencji). 
W naszej parafii nabożeństwa te 
będą miały charakter indywidu-
alny, a pomocą będzie wspólna 
medytacja (po porannej Mszy św.).

Lorenzo Monaco, Wniebowstąpienie, 1410 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

28 maja – VII Niedziela Wielkanocna — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † ojca Jana Kachnowicza w 20. rocznicę śmierci, † matkę Leoka-

dię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za † matkę Emmę Porada, †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urba-

nek 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, †† dziad-

ków Kosiec i Krukowskich oraz †† z rodziny

29 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Pelka i Ko-

piec oraz Kauf i Plachetka

30 maja – wtorek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad 

oraz †† z pokrewieństwa

31 maja – środa — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Zygfryda 
oraz o opiekę Bożą dla córki z rodziną

 17.30 – nabożeństwo majowe

1 czerwca – czwartek — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – w intencji dzieci z naszej parafii

2 czerwca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie 

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do wiernych naszej diecezji Odezwę 
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Jej treść jest publikowana 
w załączniku do niniejszego Informatora.

 ▪ W ostatnie dni maja zapraszam o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe, które będą 
połączone z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 ▪ W poniedziałek serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. 
Rozpocznie się ono nabożeństwem majowym, a po Mszy św. (ok. godz. 18.35) 
odbędzie się katecheza biblijna.

3 czerwca – sobota — wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Oliwii Kowalczyk z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o wszelkie dary 
Boże w rodzinie

 18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę 
i Czesława Kalińskich oraz †† dziadków z obu stron

4 czerwca – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o wszelkie dary Boże w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Hanna Wiśniewska
  – chrzest: Fabian Prochota
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Gerharda i Stefanię i †† z po-
krewieństwa z obu stron

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


