
R. IV: 2017, nr 23 (191) 4 czerwca 2017 r.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Nikola Blaucik ze Zdzieszowic i Marcin Chudzicki ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II; Wioleta Ludwig ze Zdzieszowic i Łukasz Kampa z Gogo-
lina — zapowiedź I

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diece-
zjalnych instytucji, a przed kościołem można składać ofiarę na Świątynię Opatrz-
ności Bożej w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Stanisława 
Grabińskiego, lat 67, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w piątek), zaś z parafii św. 
Antoniego zmarli: śp. Urszula Rut, lat 82, z ul. Piastów i śp. Franciszek Wiktor, lat 88, 
z ul. Zielonej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... .

Ogłoszenia diecezjalne  ______________________________________________________________

Przeżywana dzisiaj uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego odnosi nas nie tylko do 
wspomnienia wydarzenia Pięćdziesiątnicy 
opisanej w Dziejach Apostolskich, ale za-
prasza do postawienia sobie pytania: gdzie 
dziś można najpewniej dostrzec obecność 
i doświadczyć działania Ducha Świętego?  
Urząd Nauczycielski Kościoła odpowiada 
z przekonaniem: działanie Ducha Świę-
tego najpełniej można odkryć w liturgii 
Kościoła, a zwłaszcza w sprawowanych 
sakramentach. Zesłanie Ducha Świętego 
inauguruje chrześcijańską liturgię. Zebrani 
w dzień Pięćdziesiątnicy widząc dzieła Boże 
zaczęli Go wychwalać. Od tego dnia Duch 

Święty uobecnia to, co uczynił Jezus od 
swojego wcielenia i czyni to przez litur-
gię. Katechizm Kościoła Katolickiego przed-
stawia działanie Ducha Świętego w liturgii 
w czterech tezach. Najpierw Duch Święty 
przygotowuje Kościół na przyjęcie Chry-
stusa. Każda celebracja liturgiczna jest 
prawdziwym spotkaniem Chrystusa z Ko-
ściołem, które dokonuje się w „jedności 
Ducha Świętego”. On przygotowuje zgro-
madzoną wspólnotę na spotkanie i na przy-
jęcie Chrystusa. Potem Duch Święty przy-
pomina misterium Chrystusa. Katechizm 
nazywa Ducha Świętego „żywą pamięcią 
Kościoła”. Dzięki Jego obecności zgroma-

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.
Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Osch łym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.
Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Duccio di Buoninsegna, Pięćdziesiątnica , 1308–11 r.

 ▪ W sobotę 10 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka 
Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny. 
Od godz. 9.00 będzie okazja do spowiedzi. Mszę św. spra-
wowaną o godz. 10.00 przez Księdza Biskupa poprzedzi 
modlitwa różańcowa. Od godz. 12.15 zaś zaplanowano: 
Via Crucis na Rajskim Placu, adorację Najświętszego Sa-
kramentu oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 ▪ Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej zaprasza do uczest-
nictwa w Pielgrzymce Chórów Kościelnych na Górę Świętej 
Anny, która odbędzie się w dniach od 10 do 11 czerwca br. 
Rozpoczęcie w sobotę o godz. 15.00 w Domu Pielgrzyma. 
Podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00 w bazylice zo-
stanie wykonana „Msza Schuberta”. Zapraszamy wszyst-
kich chórzystów do uczestnictwa. Zgłoszenia chórów 
jak i indywidualnych osób przyjmowane są do czwartku 
8 czerwca br. pod adresem dimk@diecezja.opole.pl.  

Przybądź, Duchu Święty – ciąg dalszy  ______________________________________
dzenie liturgiczne, poprzez głoszenie słowa 
Bożego, buduje swoją wiarę w wielkie 
dzieła, których Chrystus dokonał dla na-
szego zbawienia. Duch Święty uzdalnia do 
słuchania, rozumienia i przyjęcia słowa Bo-
żego. Dzięki Jego obecności, uczestnicząc 
w liturgii Kościoła, stajemy się jednocze-
śnie świadkami i uczestnikami zbawczych 

wydarzeń dokonanych przez Chrystusa. 
Te wydarzenia są dla nas obecne w litur-
gicznych znakach. Ostatnim zadaniem Du-
cha Świętego w liturgii jest doprowadze-
nie wiernych do komunii z Chrystusem 
i braćmi. Duch Święty sprawia, że pod-
czas liturgii wszyscy wraz z Chrystusem 
stajemy się Jego Ciałem, czyli Kościołem. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

5 czerwca – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

6 czerwca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Czekała, † siostrę Różę Hirsz, 

†† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

7 czerwca – środa 
 7.00 – za † Zofię Kwiotek [ofiarowana od Róży różańcowej Matki Bożej 

Różańcowej]

8 czerwca – czwartek — święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 18.00 – za † Irenę Urszulę i Halinę Bohdan oraz †† z rodziny Bohdan [ofia-

rowana od szwagierki Zosi z rodziną]

9 czerwca – piątek
 18.00 – za † Helmuta Rudoll w 1. rocznicę śmierci 

10 czerwca – sobota — wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
 12.00 – ślub: Izabela Kołek i Rafał Ruczaj
 15.00 – ślub: Aleksandra Kozak i Bartłomiej Koprowski

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś przypada – obchodzony w naszym kraju od kilku lat – Dzień Dziękczynienia 
za opiekę Bożą nad narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami 
i ofiarami wspieramy świątynię pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, 
wzniesioną jako wotum wdzięczności Polaków.

 ▪ We wtorek o godz. 18.45 w naszej sali parafialnej odbędzie się pierwsze spotka-
nie usamodzielnionego parafialnego zespołu Caritas. Na spotkanie to serdecz-
nie zapraszam zarówno Panie już od wielu lat angażujące się w posługę charyta-
tywną (dotąd z siedzibą przy parafii św. Antoniego), jak też osoby „nowe”, które 
byłyby skłonne chociaż w jakimś stopniu podzielić się swoim czasem i „wyobraź-
nią miłosierdzia”.

 ▪ Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej serdecznie zaprasza na 
występ zespołu „Perła” z Doliny na Ukrainie pod kierownictwem ks. prof. Krzysz-
tofa Panasowca, który odbędzie się 6 czerwca (wtorek) o godz. 14.30 w sali wi-
dowiskowo-kinowej w Zdzieszowicach. Wstęp wolny.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do grona mini-
strantów. Po Mszy św. swoje zebranie będą mieli lektorzy i ministranci.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Akacjowa – 
Zielona zapraszają na piknik rodzinny, który odbędzie się 9 czerwca (piątek) na 
terenie rekreacyjnym „Mirabelka” na osiedlu ulic Akacjowej i Zielonej. Początek 
o godz. 16.00. Przewidziano wiele atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.

 18.00 – za †† rodziców Walerię i Antoniego Legut, Eugenię i Władysława 
Łasińskich, † brata Stefana Legut oraz † szwagra Jana Smykałę

11 czerwca – Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny i Andrzeja 
z okazji 30. rocznicy ślubu urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

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


