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„A skoro list zostanie u was odczytany, 
postarajcie się, by odczytano go też 

w Kościele w Laodycei, a wy żebyście 
też przeczytali list z Laodycei” (Kol 4,16) 

Wyżej cytowane słowa św. Pawła z Listu do Kolosan 
wydają się być doskonałym potwierdzeniem swo-
istego przynaglenia, które jest motywem wprowa-
dzenia Niedzieli Biblijnej wraz z następującym po 
niej Tygodniem Biblijnym. Chodzi o ciągłe odkrywa-
nie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu 
Kościoła i w osobistym życiu wiernych, zgodnie z in-
nym przesłaniem Apostoła Narodów: „wiara rodzi 
się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest 
słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Warto zadać sobie py-

tanie: kiedy i jak czytać Biblię? Jak-
kolwiek może to brzmieć mało od-
krywczo lub minimalistycznie, to 
jednak jako pierwsze trzeba pod-
kreślić czytanie i słuchanie Słowa 
Bożego podczas zgromadzenia 
wiernych, co dla nas najczęściej 
oznacza: w czasie Mszy św. Takie 
głośne odczytywanie tekstu biblij-
nego przez kapłana (także lektora) 
ma też największe uzasadnienie 
w samym Piśmie Świętym. Np. ka-
płan Ezdrasz „czytał z księgi, a uszy 
całego ludu były zwrócone ku księ-
dze Prawa” (Ne 8,4). To samo po-
lecali Apostołowie, co potwierdza 
tytułowy cytat. Tak rozumiał to 
pierwotny Kościół opisany w Księ-
dze Apokalipsy: „Błogosławiony, 
który odczytuje, i którzy słuchają 
słów Proroctwa” (1,3). Widać wy-
raźnie pojedynczą osobę lektora 
(„który odczytuje”) i licznych ze-
branych słuchaczy („którzy słu-
chają”), czyli tak, jak widzimy to 
na niedzielnych Mszach św. Nie dla 
umniejszenia innych metod zazna-
jamiania się z tekstem biblijnym, 
ale warto sobie również uświa-
domić, że układ czytań, zawarty 
w Lekcjonarzu Mszału rzymskiego, 

pozwala na poznanie praktycznie całej Bi-
blii. W ten sposób kontynuuje się zwyczaje 
biblijne, które nie polegały na ekscytowa-
niu się wybranymi dowolnie fragmentami 
Słowa, ale na metodycznym zgłębianiu ca-
łego tekstu. Tak czytano Prawo Mojżesza: 
„Domagali się, aby przyniósł księgę Prawa 
Mojżeszowego […] I czytał z tej księgi od 
rana aż do południa” (Ne 8,1n). W później-
szych nieco czasach dołączono do tego 

lektury z tekstów Proroków (np. Panu Je-
zusowi podano w synagodze w Nazare-
cie do czytania księgę proroka Izajasza), 
a w czasach Kościoła dodano to, co na-
zywamy Nowym Testamentem. Czytanie 
samego tekstu uzupełniane było komen-
tarzem: „Czytano z księgi Prawa Bożego 
dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że 
lud rozumiał czytanie” (Ne 8,8). Komentarz 
taki nazywamy dziś homilią lub kazaniem.

Ogłoszenia społeczne  _______________________________________________________________

W IOSENNY DZIEŃ SENIO

RA

JUNIORZY DLA SENIORÓW !!!

ZAPRASZAMY

19 kwietnia (czwartek) 2018 r., godz. 17.00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach

W programie:
Występ zespołu tanecznego z PSP nr 2 w Zdzieszowicach

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla
Wspólne śpiewanie przy akompaniamencie  muzycznym
Mini tańce w rytmie muzyki „dawno ☺” minionych lat

Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla
Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” ze Zdzieszowic

Patronat honorowy:
BURMISTRZ 

ZDZIESZOWIC

Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” w Zdzieszowicach
zaprasza 

19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 
na prelekcję 

pt. „Szklane Negatywy – skarby Żyrowej i okolicy”, 
którą wygłosi p. Helga Bieniusa, 

przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej

Szklane Negatywy z Żyrowej
— fotografie Franciszka Lepicha

 ▪ Samorząd naszego Osiedla wraz ze Stowarzyszeniem „Osie-
dlok” proszą o poparcie dla przygotowanych przez nich pro-
jektów, mających służyć wszystkim mieszkańcom. Wystar-
czy wypełnić kartę do głosowania zaznaczając jeden głos 
przy zadaniu o zasięgu subregionalnym: „Całkiem spor-
towo z historią w tle – cykl imprez sportowo-kulturalnych 
w Zdzieszowicach i na Biskupiej Kopie” (nr 3 na karcie) oraz 
jeden głos przy zadaniu o zasięgu powiatowym: „Łączymy 
pokolenia – cykl imprez sportowo-kulturalnych w Zdzieszo-
wicach” (nr 5 na karcie). W wypełnieniu pomogą wolonta-
riusze. Karty można też wypełniać i składać w „Stokrotce”. 

 ▪ W czwartek 19 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 w naszej 
szkole – PSP nr 2 w Zdzieszowicach – odbędzie się WIO-
SENNY DZIEŃ SENIORA. W programie m.in.: występ ze-
społu tanecznego, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, 
wspólne śpiewanie przy akompaniamencie muzycznym, 
mini tańce w rytmie muzyki „dawno minionych” lat. 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” w Zdzieszowicach za-
prasza 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 na prelekcję pt. 
„Szklane Negatywy – skarby Żyrowej i okolicy”, którą wy-
głosi p. Helga Bieniusa, przewodnicząca Stowarzyszenia 
„Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej. Negatywów jest blisko 
800. To zdjęcia, które miejscowy fotograf amator Franci-
szek Lepich wykonywał od lat 20. XX wieku.

„postarajcie się, by odczytano go [list] też…” – ciąg dalszy ______________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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 oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 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

16 kwietnia – poniedziałek
 18.00 – za † męża Leszka, †† dziadków Joannę i Grzegorza oraz †† z rodziny

17 kwietnia – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Alojzego Klose oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron

18 kwietnia – środa
 7.00 – za †† rodziców Martę i Karola Śmieja oraz Janinę i Mieczysława 

Wojniłowiczów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

19 kwietnia – czwartek 
 18.00 – za † teścia Józefa Gorzel, † męża Antoniego, †† rodziców Mariannę 

i Piotra Góral, † siostrę Helenę, † brata Władysława, †† dziadków, 
szwagrów i chrzestnych oraz †† z rodzin Góral, Gatner i Sobota

20 kwietnia – piątek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kowolik i Pry-
sak oraz za † męża Norberta z okazji ziemskich urodzin

21 kwietnia – sobota
 14.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 18.00 – za † Różę Marię Jacheć w 11. rocznicę śmierci

22 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Jana Marek w 15. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Wiktorię 

i Ryszarda, †† trzech braci i † siostrę, †† rodziców Elżbietę i Pawła 
Golombek, †† cztery siostry i † brata oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie katechetyczne 
z cyklu „kawa z księdzem”. Tematyką – „Listy do Kościołów” – chcemy nawiązać 
do obchodzonej dziś X Niedzieli Biblijnej i rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego 
przeżywanych pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”.

 ▪ W poniedziałek i wtorek od godz. 15.30 odbędą się rozmowy duszpasterskie 
z kandydatami do przyjęcia w sobotę sakramentu bierzmowania.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej li-
turgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym. 

 ▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania 
sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa pomocniczego Rudolfa Pierskały 
przyjmie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego (Góra 
Świętej Anny, Jasiona, Leśnica, Raszowa i Wysoka). 
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.30 do 18.00. 
W piątek o godz. 19.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obec-
ność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.30.

 ▪ Parafia św. Antoniego organizuje w dniach 25–28 czerwca wycieczko-pielgrzymkę 
do Sokółki – miejsca cudu eucharystycz nego w Polsce. W programie zaplanowane 
jest nawiedzenie miejsc związanych z osobami bł. Jerzego Popiełuszki (Suchowola) 
i bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. s. Faustyny (Białystok), a także miejsc ty-
powo turystycznych (rejs doliną Rospudy). Szczegółowe informacje w gablotce.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Lidię 
Kriener, lat 54, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie…

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 – za † męża Georga Bronner w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-
fię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron 
oraz †† z pokrewieństwa

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Stanisława Koperskiego w 1. rocznicę śmierci, 

† jego brata Andrzeja oraz †† z rodziny


