▪▪ W wieczór uroczystości Bożego Ciała, 15 czerwca, na placu przy kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Opolu (Osiedle Armii Krajowej, dawniej ZWM), po raz
siódmy odbędzie się Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie koncertu o godz. 19.30,
wcześniej od godz. 19.00 – animacje dla całej rodziny prowadzone przez wodzireja. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego
uwielbiania Pana Jezusa oraz do żarliwej modlitwy za dzieci i młodzież.
▪▪ W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” po Mszach św. wieczornych będą
się odbywały procesje teoforyczne, na które również serdecznie zapraszam dzieci
do sypania kwiatów.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz MGOKSiR zapraszają w sobotę 17 czerwca od godziny 15.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród
atrakcji będą m.in.: występy przedszkolaków naszego przedszkola i uczniów naszej
szkoły, gry i zabawy dla dzieci (klaun FRED), pokaz tresury psów, darmowe dmuchańce. O godz. 18.30 na placu biesiadnym „Gołębnik” rozpocznie się BIESIADA
ŚLĄSKA z Mirosławem Szołtyskiem, a od godz. 20.00 do 24.00 organizowana
jest ZABAWA NA WOLNYM POWIETRZU; w ofercie również grill, napoje i ciasto.
▪▪ W przyszłą niedzielę (18 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje
święto patronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00. Dla nas będzie
to szczególny dzień solidarności z parafią „Matką” – będziemy gościć duszpasterza
tej parafii, który wygłosi kazania, a ofiary złożone w ramach kolekty będą przeznaczone na remont dachu kościoła św. Antoniego. Serdecznie polecam życzliwości
drogich Parafian tę zbiórkę, która stanowi wyraz naszej wdzięczności i jedności.
▪▪ Podczas pierwszego spotkania usamodzielnionego Parafialnego Zespołu Caritas
zaproponowano zorganizowanie półkolonii dla dzieci z naszej parafii, które mogłyby się odbyć w pierwszym tygodniu wakacji, tj. od 26 do 30 czerwca br., w godzinach od 9.00 do 13.00. Miejsce wspólnego spędzenia czasu pod okiem pedagogów i animatorów zaplanowano w „Stumilowym Lasku”. Dla dzieci przewidziano  
m.in. posiłek, a także wycieczki (m.in. do ZOO). Udział w półkoloniach jest darmowy, a zapisy w kancelarii parafialnej lub zakrystii po Mszach św.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Nikola Blaucik ze Zdzieszowic i Marcin Chudzicki ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Wioleta Ludwig ze Zdzieszowic i Łukasz Kampa z Gogolina — zapowiedź II; Ewelina Gołąbek z d. Kriener ze Zdzieszowic i Roland Gołąbek ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie
w uroczystość Bożego Ciała. W przyszłą niedzielę kolektę przekażemy parafii św.
Antoniego. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Janinę Czuryłowicz, lat 75, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbędzie się w Prudniku). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... .

R. IV: 2017, nr 24 (192)
Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając do wiernych podczas modlitwy Anioł
Pański w uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 1998 r., zwrócił uwagę, że „w Trójcy
można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy
zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła,
w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem
wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

11 czerwca 2017 r.

Warto tę myśl św. naszego papieża skojarzyć z intuicją teologa i artysty, o. Marka
Ivana Rupnika, którego autorstwa jest
przedstawiona niżej mozaika („ikona”
Światowego Spotkania Rodzin z 2012 r.).
Ten niezwykle głęboki wizerunek prowadzi nasz wzrok z góry na dół: z nieba ku
ziemi. Najpierw widzimy otwartą dłoń
Boga Ojca, od którego pochodzi wszelkie
dobro. Na Święte Postaci spływa światło,
a na Maryję zstępuje ogień Ducha Świętego. W tej samej linii, co ręka Boga i ogień
Ducha, znajduje się Jezus, Boży Syn. Stąpając po dłoniach Matki, idzie w naszą
stronę, spogląda nam prosto w oczy
i niesie ściśnięty w dłoni rulon Ewangelii – Dobrej Nowiny, którą przyszedł głosić światu. Tak więc w linii pionowej widzimy trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej.
W oczy spogląda nam także Maryja, która
otwartymi dłońmi daje nam przychodzącego na świat Jezusa. Św. Józef, Jej Oblubieniec, zwraca swój wzrok ku Bogu, by
odczytać Jego wolę i wiernie ją wypełnić. Przypomina, że każde ojcostwo na
ziemi ma swoje źródło w Ojcu Niebieskim.
Na Jego ojcostwie musi być wzorowane
i według niego kształtowane. Wzniesiona ku sercu prawa ręka św. Józefa
wskazuje na miłość i odpowiedzialność,
z jaką troszczy się on o Jezusa i Maryję.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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 oraz o opiekę Bożą w rodzinie
12 czerwca – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego, † żonę Władysławę oraz †† z pokrewieństwa
13 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, †† teściów Annę i Maksymiliana Filusz oraz †† z rodzin Filusz i Bronner
18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 czerwca – środa — wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin
[ofiarowana od DDP „Stokrotka”]
15 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 – w intencji Parafian
9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
18.00 – za † siostrę Danutę Skiba
16 czerwca – piątek
18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra oraz Katarzynę i Hieronima, † wnuczkę
Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Helmuta, †† z pokrewieństwa z obu stron
17 czerwca – sobota — wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Norberta
Paterok, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
		– za † Zofię Kwiotek w 30. dzień po śmierci

18 czerwca – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Zofię i Ludwika Pecolt, † ich syna Jana oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Otylii i Zygmunta oraz
o opiekę Bożą w rodzinie
		– chrzest: Milena Maria Marek, Elwira Krupa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za † jej męża Mikołaja Pasławskiego

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyjmowania
Komunii świętej wielkanocnej.
▪▪ W poniedziałek o godz. 18.30 serdecznie zapraszamy na organizowane przez Parafię św. Antoniego spotkanie informacyjno-organizacyjne dla małżeństw zainteresowanych formacją w ramach Domowego Kościoła. Aby umożliwić udział
również rodzicom z dziećmi, spotkanie odbędzie się w ochronce przy klasztorze
Sióstr Służebniczek.
▪▪ We wtorek zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).
▪▪ W środę o godz. 17.00 w naszej sali parafialnej odbędzie się spotkanie z s. Nikolą
dla kandydatek do grona Dzieci Maryi.
▪▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa procesji będzie przebiegała ulicami: Słowackiego, Strzelecka (1. ołtarz przy Strzeleckiej 29),
Pionierów (2. ołtarz przy ul Pionierów 17 oraz 3. ołtarz przy ul Pionierów 91), Słowackiego (4. ołtarz przy kościele i zakończenie procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.
Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do sypania
kwiatów. Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Bożego Ciała będzie od
poniedziałku do środy godzinę przed Mszą św.
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

