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 ▪ Również w przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna Piel-
grzymka Dzieci, której punktem centralnym będzie Msza św. pod przewodnic-
twem Biskupa Opolskiego w Grocie Lurdzkiej w niedzielę o godz. 10.00.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza tradycyjnie swoich członków i sympaty-
ków w pierwszą niedzielę miesiąca (2 lipca) na spotkanie modlitewno-formacyjne 
o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. 
Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza również 22 lipca 2017 r. (sobota) na piel-
grzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7.30, powrót ok. godz. 
20.00. Koszt pielgrzymki 30 zł. Zapisy w zakrystii w kościele św. Antoniego.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Ewelina Gołąbek z d. Kriener ze Zdzieszowic i Roland 
Gołąbek ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Karolina Bednarczyk ze Ścigowa i Rafał 
Waletzko ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Sabina Kupka z d. Kowolik z Raszowej 
i Paweł Kupka ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w czwartek – na 
potrzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Bernadetę Koziołek, lat 67, ul. Myśliwca. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Przeżywany dzisiaj w naszej parafii dzień 
łączności z ziemską Ojczyzną Pana Je-
zusa nasuwa na myśl niezwykle inspiru-
jący dialog, który ewangelista Jan zamie-
ścił jako pierwsze odezwanie się Mistrza 
z Nazaretu. Po tym, jak Jan wskazał na 
Jezusa, mówiąc, że to Mesjasz, Baranek 
Boży, dwaj jego uczniowie poszli za Je-
zusem, a On odwrócił się do nich i za-
pytał: „Czego szukacie?”. Jezus zwraca 
się do każdego, kto ujawnia inicjatywę 

szukania Go. Zresztą Jezus przyszedł po to, 
aby dać się szukać i znaleźć. Ale nie zwraca 
się – ani do tamtych dwóch, ani do nas – 
ze stwierdzeniami czy nakazami, ale z pyta-
niem, które każdy powinien sobie postawić: 
Czego rzeczywiście szukam w moim życiu, 
w mojej wierze, w mojej pracy, w moich re-
lacjach? Słowo Jezusa prowokuje do stawia-
nia sobie pytań, a jednocześnie pokazuje, że 
człowiek ze swej natury jest pytaniem, po-
szukiwaniem i otwarciem się na nieskoń-
czoność: zawsze pragnie coraz więcej. Ma-
rzy o szczęściu i pełni życia, czuje się jednak 
ograniczony i niepełny; zawsze brakuje mu 
drugiego człowieka, a jeszcze bardziej bra-
kuje mu INNEGO, bez którego nie jest sobą. 
Dlatego szuka czegoś, czego jeszcze nie po-
siada, ale co jego serce kocha od zawsze. 
Ciekawe są te pytania Jezusa: w Ogrodzie 
Oliwnym zapyta tych, którzy przyszli, aby Go 
pojmać: „Kogo szukacie?”. W ogrodzie Pas-
chy zapyta Marię Magdalenę, która chce Go 
objąć: „Kogo szukasz?”. To, czego się szuka, 
jest w końcu OSOBĄ, która może być poj-
mana lub wzięta w ramiona.
Odpowiedź dwóch uczniów brzmi: „Rabbi, 
gdzie mieszkasz?” Człowiek szuka miejsca 
i przestrzeni, gdzie mieszka Bóg. Tylko tam 
czuje się jak w domu. Domem nie jest jaski-
nia, gdzie kryje się i chroni zwierzę. Nie ko-
niecznie jest też domem nawet najbardziej 

luksusowy pałac, ale domem jest miejsce 
relacji i uczuć, które czynią życie ludzkim. 
Gdzie indziej człowiek czuje się obcy sobie 
i dla innych. „Gdzie mieszkasz?” oznacza 
także „Kim jesteś?”. Pierwsze słowa, z ja-
kimi Bóg zwrócił się do Adama, brzmiały 
„Gdzie jesteś?”, gdyż Adam ukrył się i nie 
był już na swoim miejscu. Miejscem czło-
wieka jest Bóg, za którym tęskni, jak za do-
mem, gdzie odnajduje siebie.
W tym cudownym biblijnym dialogu pa-
dają potem słowa Jezusa: „Chodźcie, a zo-
baczycie”. Jedynie wtedy, gdy się pójdzie 
za Jezusem, będzie można zobaczyć dokąd 
prowadzi droga. „Poszli więc i zobaczyli, 
gdzie mieszka”. Idąc za Jezusem zaspoka-
jają swe pragnienie zobaczenia tego, czego 
szukają. Można by się zapytać: „co zoba-
czyli?”. Ewangelia nie mówi tego zaraz, 
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Gdzie mieszkasz, Panie?

wzbudza ciekawość, aby wzbudzić pragnie-
nie szukania. „I pozostali u Niego”: pozo-
stawanie z Jezusem jest doświadczeniem 
posiadania tego samego domu, a nawet 
stania się domem jednego dla drugiego, 
gdyż w rzeczywistości spełnią się słowa 
Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umi-
łuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy 
u niego przebywać”. 
Wydaje się, że powyższa refleksja kryje 
w sobie także zachętę do dalszego zgłębia-
nia przestrzeni, które ukształtowane prze-
życiami i potrzebami człowieka, mają nie-
jako w sobie okno na bezkresny horyzont 
Boży i pomagają w doświadczeniu spotka-
nia i zamieszkania z Nim. Mam tu na my-
śli również dalsze przybliżanie sobie miejsc 
w ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezusa.
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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

26 czerwca – poniedziałek
 19.00 – za † męża Jana Woźnica, †† z rodziny oraz do Opatrzności Bożej 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

27 czerwca – wtorek
 19.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jana Nowak oraz † siostrę Małgorzatę Ja-

błońską

28 czerwca – środa — wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
 7.00 – za †† rodziców Marię i Maksymiliana Heinrich oraz Rozalię i Pawła 

Adamczyk, †† braci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

29 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 7.00 – w intencji Parafian
 19.00 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-

krewieństwa

30 czerwca – piątek
 13.00 – ślub: Monika Myśliwiec i Mateusz Noculak
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Sebastiana 
z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla Viktorii

1 lipca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Parafian
 12.00 – chrzest: Stanisław Cieślak
 14.00 – chrzest: Milena Emilia Nowak
 19.00 – za †† Stefana i Józefę Kuc, †† dwóch synów oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej parafii jako dzień łączności z ziemską 
Ojczyzną Pana Jezusa. Gościmy o. Nikodema Gdyka OFM z Komisariatu Ziemi 
Świętej w Krakowie, który głosi słowo Boże i daje możliwość nabycia materiałów 
o Ziemi Świętej oraz pamiątek z Betlejem i Jerozolimy.

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 26 czerwca do 31 sierpnia) Msze św. wie-
czorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ Od jutra też będziemy towarzyszyć dzieciom w przeżywaniu pierwszych dni wa-
kacji w ramach tzw. WAKACJI „PO BOŻEMU”. Początek o godz. 9.00 w Stumilo-
wym Lasku (można też przyjść do kościoła, skąd wyruszymy o godz. 8.45). 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie forma-
cyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W czwartek obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze 
św. będą celebrowane o godz. 7.00 i 19.00. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza grupy modlitewne na prelekcję ks. dra Anto-
niego Pietrzyka na temat: „Pismo święte Starego i Nowego testamentu jako źró-
dło wiary chrześcijańskiej”, która odbędzie się w dniu 29 czerwca po wieczornej 
Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W sobotę 1 lipca od godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W niedzielę 2 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy ślubowana pie-
sza pielgrzymka wiernych z obu zdzieszowickich parafii do Ujazdu-Studzionki. Po-
wrót i powitanie pielgrzymów o godz. 18.00.

2 lipca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za † Renatę Dąbrowską w 5. rocznicę śmierci
  – chrzest: Alicja Adamek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† dziadków Dominikę i Waleriana Gabis, †† rodziców Wiesławę 

i Ryszarda, † brata Tomasza Gabis, †† dziadków Jadwigę i Stefana 
Gidel oraz † Konrada Cebula 

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


