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Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy 
się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, 
który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. 
Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca 
za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią. W tym świętym czasie przeka-
zujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdro-
wienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali 
w Duchu Świętym, którym zostaliśmy na-
pełnieni. Duch Święty, który jest darem 
Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia 
nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do 
pełni życia, którego blask ukazał się w wiel-
kanocny poranek. Dzięki Duchowi Świę-
temu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta 
Boża moc w życiu ludzi cierpiących z po-
wodu niesprawiedliwości i różnorodnych 
niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy 
ostateczny cel swojego życia, a także wol-
ność i godność dzieci Bożych.
Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pa-
miętać o słowach papieża Franciszka, który 
– komentując odczytany przed chwilą frag-
ment ewangelii – wskazał, że pierwszym za-
daniem Kościoła zleconym mu przy prze-

kazaniu Ducha 
Świętego jest 
niesienie przebaczenia grzechów. „Mi-
łosierdzie – naucza Franciszek – ma klu-
czowe znaczenie w życiu wiary i jest kon-
kretną formą, poprzez którą ukazujemy 
zmartwychwstanie Jezusa”. Wcześniej Pa-
pież Benedykt XVI przypominał nam, że 
Duch Święty na nowo rozpala serca wier-
nych oraz nakłania ich do miłowania swoich 
braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, 
a także do tego, aby czynami miłosierdzia 
dawali całej ludzkości świadectwo miłości 
Ojca. Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego 
zbawcze działanie pośród nas.
Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła 
Apostoła o jego osobistej zażyłości z Du-
chem Świętym. Apostoł Narodów mówi 
bowiem, że w pewnym momencie został 
przez Ducha Świętego „przynaglony”, by 
udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż 
wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzie-
nia za wiarę. Sami możemy dostrzec w na-
szych sercach i umysłach podobne „przy-
naglenia”, by np. nie odkładać ważnej 

decyzji, by udać się w drogę na spotkanie 
z oczekującym pomocy, by przeprowadzić 
z kimś ważną rozmowę, by przynieść ko-
muś słowo pociechy lub słowo upomnie-
nia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać 
problem utrudniający międzyludzkie rela-
cje. Przekonujemy się wtedy, że był to naj-
wyższy czas i należało się pośpieszyć, bo 
stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie 
nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą 
wolność – podpowiada takie czyny miło-
sierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie 
odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego mo-
żemy zatem przynosić konkretne owoce 
miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, po-
kój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie”. Te owoce 
służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je 
w życiu wielu wierzących, którzy posłuszni 
natchnieniom Ducha Świętego, kierują się 
zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, 
okazywanej ubogim, chorym, pogardza-
nym, zapomnianym i wszystkim potrzebu-
jącym pomocy.
Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego 
to także święto patronalne Caritas. A za-
tem jest to szczególna okazja, aby wypo-
wiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod 
adresem wszystkich pracowników i wo-
lontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas 
oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas. 
Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dło-
nie Duch Święty pociesza strapionych, nie-
sie konkretną pomoc w trudnościach oraz 
wielu naszym siostrom i braciom przy-
wraca utraconą godność. Bogu niech będą 
dzięki za wszystkich, którzy przynagleni 
Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliź-
nim, spontanicznie włączając się w akcje 
i dzieła charytatywne. Radością napełnia 
fakt, że w ciągu roku działalność charyta-

tywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 
800 instytucji realizujących 5 tysięcy róż-
nego rodzaju dzieł, z których pomoc do-
ciera do 3 milionów potrzebujących.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem 
wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwają-
cego już 7 lat ponad 5 milionów osób ucie-
kło z kraju, a liczba przesiedleńców we-
wnętrznych w Syrii szacowana jest na co 
najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitar-
nej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, 
w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom bra-
kuje środków, by zaspokoić podstawowe 
potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znaj-
dują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy 
– poza ubóstwem i niepewnością – zma-
gają się ze skutkami trwających działań wo-
jennych. Wśród wielu inicjatyw, mających 
na celu niesienie pomocy cierpiącym Sy-
ryjczykom, jest realizowany przez Caritas 
Polska program „Rodzina Rodzinie”, który 
umożliwia materialne wspieranie konkret-
nej rodziny przez określone środowisko, 
instytucję, wspólnotę, rodzinę lub poje-
dyncze osoby. Aktualnie w ramach tego 
programu objętych jest stałą pomocą nie-
mal 10 tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu 
tych rodzin serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się w to dzieło miłosier-
dzia i nadal będą je wspierać. […]
Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom 
i darom rzeczowym, pochodzącym od osób 
prywatnych oraz dzięki wpływom z akcji 
dobroczynnych, darowizn, subwencji i do-
tacji […]. Wyrażamy wdzięczność wszyst-
kim darczyńcom wspierającym działalność 
charytatywną. Niech Maryja Matka Miło-
sierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość 
łaski u swego Syna.
Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy 
pasterskiego błogosławieństwa. 

na Niedzielę Miłosierdzia 2018
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

8 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – za † męża i ojca Józefa, †† rodziców oraz †† teściów
 10.30 – za † Erwina Malik w 2. rocznicę śmierci, † jego żonę Hildegardę 

oraz †† z rodziny
  – modlitwa za roczne dziecko: Elwira Helena Krupa
  – chrzest: Kornelia Krzysztanowicz
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 4. rocznicę śmierci, † brata Zdzi-

sława oraz †† z rodziny
9 kwietnia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Butkiewicz 
z okazji 85. rocznicy urodzin

10 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † brata Władysława Radziun, †† jego rodziców Feliksa i Ludwigę, 

† bratową Walerię, † męża Jana Marcinkiewicza, †† pokrewieństwo 
z obu stron

11 kwietnia – środa
 7.00 – za † Różę Kozioł i †† z pokrewieństwa
12 kwietnia – czwartek 
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka, †† te-

ściów i † szwagra
13 kwietnia – piątek
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, †† dziadków Gertrudę 

i Leona Kopton oraz † teścia Zdzisława Pateraka
14 kwietnia – sobota
 11.00 – chrzest: Tymon Mikołaj Jankowski
 18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę, †† Irenę i Stanisława Tabakowskich 

oraz † ich syna Piotra

15 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Stefanii z okazji 70. rocz-
nicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza druga Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego i od 2000 r. jest nazywana niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

 ▪ Jutro przypada – przeniesiona ze względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielka-
nocną z 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień 
Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas wieczor-
nej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie co-
dziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza  mieszkańców Zdzieszowic na drugie spotka-
nie autorskie z p. Arthurem Schulwitzem  nt.: „Historia Kościoła i szkoły w Zdzie-
szowicach w latach przedwojennych”, które odbędzie się 9 kwietnia (poniedziałek) 
po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ W środę o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie dla wszystkich marianek.
 ▪ Miejska i Gminna Biblioteka w Zdzieszowicach zaprasza w środę 11 kwietnia 

o godz. 16.30 na spotkanie z Dorotą Zawadzką – „Super Niania w Zdzieszowicach”.
 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 

17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 
drugich gimnazjalnych. 

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej litur-
gicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym. Rozpoczną 
się też rozmowy duszpasterskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
katechetyczne z cyklu „kawa z księdzem”. Tym razem temat będzie nawiązywał do 
Tygodnia Biblijnego: „Listy do Kościołów”.

 ▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

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

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ewy i Stefana z okazji 
60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Blanka Krupińska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Weronikę oraz †† dziadków z obu stron


