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 ▪ Również w piątek o godz. 19.00 serdecznie zapraszam na spotkanie wolonta-
riuszy, którzy chcieliby włączyć się w prowadzenie i animowanie zajęć dla dzieci 
w ramach organizowanych przez Parafialny Zespół Caritas półkolonii (od 26 do 
30 czerwca br., w godzinach od 9.00 do 13.00). 

 ▪ Przyszłą niedzielę chcemy przeżyć w naszej parafii jako dzień łączności z ziemską 
Ojczyzną Pana Jezusa. Gościem będzie o. Nikodem Gdyk OFM z Komisariatu Ziemi 
Świętej w Krakowie, który wygłosi kazania, a po Mszach św. da okazję do rozmów 
i do nabycia materiałów o Ziemi Świętej oraz pamiątek z Betlejem i Jerozolimy.

 ▪ Za tydzień na Górze Świętej Anny odbędą się dwie diecezjalne pielgrzymki: w so-
botę 5. Pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców, a w niedzielę tradycyjna piel-
grzymka mężczyzn i młodzieńców. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Wioleta Ludwig ze Zdzieszowic i Łukasz Kampa z Gogo-
lina — zapowiedź III; Ewelina Gołąbek z d. Kriener ze Zdzieszowic i Roland Gołą-
bek ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Karolina Bednarczyk ze Ścigowa i Rafał Wa-
letzko ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy parafii św. Antoniego; zaś przed kościołem można 
złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny UO. W przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Tadeusza 
Borowskiego, lat 87, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w środę); zaś z parafii św. An-
toniego zmarł śp. Jan Dudek, lat 72, z ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im 
dać Panie…

Zbliżająca się uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apo-
stoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany 
już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele 
i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, 
jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata 
Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje 
się do powszechnie czytelnej symboliki, która już 
od starożytności ukazuje poprzez serce całego czło-
wieka, wraz z jego stroną wewnętrzną, odnoszącą 
się do ducha i charakteru. Sporo wyrażeń, w których 
serce jest brane jako uosobienie całego człowieka 
(przede wszystkim jego strony moralnej) znajdziemy 
w Piśmie świętym i to także w słowach samego Pana 
Jezusa. Warto przypomnieć sobie choćby tylko nie-
które z nich. Np. w przypowieści o siewcy Jezus 
mówi: „Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, 
a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co za-
siane w jego sercu”, a o tych, których przypomina 
ziarno w żyznej ziemi mówi wprost, jako o ludziach 
„o sercu szlachetnym i dobrym” (Łk 8,12.15). W kon-
tekście grzechu i znaczenia wypowiadanych słów 
Pan Jezus stwierdza: „Przecież z obfitości serca usta 
mówią” (Mt 12,34). Ponadto poleca swoim uczniom,  
aby stawieni przed sędziów nie obmyślali w sercu 
obrony (Łk 21,14). Chrystus Pan idzie nawet tak da-
leko, że serce człowieka uważa za źródło zła i dobra: 
„Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do 
żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co 
z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka 
nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, 

zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, 
kradzieże, fałszywe świadectwo, 
przekleństwa. To właśnie czyni 
człowieka nieczystym” (Mt 15,17-
19). Co więcej Pan Jezus własne 
Serce dał za wzór do naśladowa-
nia, kiedy do uczniów powiedział: 
„uczcie się ode Mnie, bo jestem ci-
chy i pokorny sercem" (Mt 11,29).

D z i ę k u j e m y

Witraż z katedry w Cordobie



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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 – Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz za † jej męża Mikołaja Pasławskiego

19 czerwca – poniedziałek
 18.00 – za † Joachima Koniecznego, jego †† rodziców, †† rodzeństwo oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

20 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
 18.00 – za † Annę Zagrol, † męża Waltera, †† Genowefę i Erharda Nowara, 

† Agnieszkę Krahl oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 czerwca – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 7.00 – za † Wiktora Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 czerwca – czwartek
 18.00 – za †† rodziców Joachima i Marię Kura oraz † mamę Bogusławę Na-

lewaja oraz †† z pokrewieństwa

23 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 8.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Kata-

rzynę i † szwagra Antoniego

24 czerwca – sobota — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 14.00 – ślub: Monika Rożenko i Mateusz Litwiniuk
 18.00 – za † siostrę Annę, † jej męża, †† dwóch braci oraz †† rodziców Ja-

dwigę i Jana John oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne (Suma odpustowa 
o godz. 11.00). Gościmy duszpasterza tej parafii – dziękujemy za głoszone słowo 
Boże, a jako wyraz naszej solidarności i jedności z parafią „Matką” ofiary złożone 
w ramach kolekty przekażemy na remont dachu kościoła św. Antoniego.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej tak zwa-
nej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do czwartku po Mszach 
św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy św. porannej odpra-
wimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 ▪ W środę o godz. 17.00 w naszej sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi.
 ▪ W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 zapraszam dzieci do skorzystania z sakra-

mentu pokuty z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym dniu nie będzie Mszy 
św. szkolnej, ale dzieci gorąco zachęcam do udziału w tej Mszy św. z racji proce-
sji teoforycznej; po Mszy św. – spotkanie ministrantów.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że 22 czerwca (czwartek) o godz. 14.00 
z placu kościelnego przy ul. Pokoju zaplanowany jest wyjazd do Rud Raciborskich 
na wystawę ikon, a następnie na zaproszenie ks. proboszcza Marcina Gajdy do 
Sośnicowic.

 ▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (piątek) o godz. 8.00 zapraszam dzieci, mło-
dzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minionym czasie 
i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 
23. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam w tym dniu na 
nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

25 czerwca – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Karola Czapla, †† teściów Marię i Joachima Kura, †† chrzest-

nych Antoniego i Edytę, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokre-
wieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji 60. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Wiesława Witczaka, † Jana Pancerza oraz †† z pokrewieństwa

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


