Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji
do udziału w 7. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Jest ono okazją do
modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami oraz do promocji
Bractwa św. Józefa. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele parafialnym
w Jemielnicy. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa, a o 17.30 wokół jemielnickiego
stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszkę dla Rodziny».
Święto będzie połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim.
▪▪ W poniedziałek 30 kwietnia br. o godz. 19.00 do kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na Wielkanocne
Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. Tym razem tematem będą słowa: Słodkie orzeźwienie! W programie spotkania: konferencja, poczęstunek, nabożeństwo i Msza św.
▪▪ 28 kwietnia 2018 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi. Tegoroczne hasło – ,,Obudź mnie” – nawiązuje
do roku poświęconym Duchowi Świętemu. W programie
m.in. zwiedzanie seminarium, spotkania w mniejszych grupach dla dzieci i młodzieży, Msza Święta, koncert zespołu
i nabożeństwo. Będzie też ciepły posiłek i coś na słodko.

Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana – ciąg dalszy _______________________
którzy czekali na Mesjasza: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie…”. Podobnie, każdy z nas
może odkryć swoje powołanie jedynie poprzez rozeznanie duchowe, „proces, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia,
w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej stanu życia”. […]
Także dzisiaj bardzo potrzebujemy przezwyciężenia pokusy ideologii i fatalizmu
oraz odkrycia w relacji z Panem miejsc, narzędzi i sytuacji, przez które nas wzywa. […]
Żyć. Radość Ewangelii, która otwiera nas

na spotkanie z Bogiem i z braćmi, nie może
czekać na nasze opieszałości i lenistwa. Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest
dla teraźniejszości! I każdy z nas jest powołany – do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w posłudze święceń
czy do życia w szczególnej konsekracji –
aby stać się świadkiem Pana, tu i teraz. To
„dziś” głoszone przez Jezusa zapewnia, że
Bóg nieustannie „zstępuje”, aby zbawić nasze człowieczeństwo i uczynić nas uczestnikami swojej misji. Pan nadal wzywa do
życia z Nim i do pójścia za Nim w relacji
bliskości, na Jego bezpośrednią służbę.
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania

S ł uchać, rozeznawać,
ż yć powo ł aniem Pana
[…] W różnorodności i specyfice każdego powołania,
osobistego i kościelnego, chodzi o słuchanie, rozpoznawanie i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze talenty, czyni
nas także narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia. Te trzy aspekty – słuchanie, rozeznanie i życie – stanowią także kontekst
początku misji Jezusa, który po dniach modlitwy
i zmagania na pustyni odwiedza także swoją synagogę w Nazarecie, i tutaj wsłuchuje się w Słowo, rozpoznaje treść misji powierzonej mu przez Ojca i ogłasza, że przyszedł, aby wypełnić ją „dzisiaj”.
S łuchać. Trzeba od razu powiedzieć, że powołanie
Pana nie ma w sobie takiej oczywistości jak wiele rzeczy, które możemy usłyszeć, zobaczyć lub dotknąć
w naszym codziennym doświadczeniu. Bóg przychodzi w milczeniu i dyskretnie, nie narzucając się naszej
wolności. Tak więc może się zdarzyć, że Jego głos jest
przytłumiony przez wiele trosk i napięć, które zajmują
nasz umysł i serce. Powinniśmy zatem nastawić się na
głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i życie, zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary […].

Przyjęcie takiej postawy staje
się obecnie coraz trudniejsze,
ponieważ jesteśmy zanurzeni
w hałaśliwym społeczeństwie,
w szaleństwie obfitości bodźców
i informacji, które wypełniają
nasze dni. Zgiełkowi zewnętrznemu często odpowiada rozproszenie i chaos wewnętrzny, który
nie pozwala nam się zatrzymać,
aby nacieszyć się smakiem kontemplacji, aby spokojnie zastanowić się nad wydarzeniami naszego życia i, ufając w troskliwy
zamysł Boga wobec nas, dokonać owocnego rozeznania.
Rozeznawać. Czytając w synagodze w Nazarecie fragment
z proroka Izajasza, Jezus rozpoznał treść misji, dla której został
posłany i przedstawił ją tym,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
10.30 – za † męża Georga Bronner w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię 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
23 kwietnia – poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji 85. rocznicy urodzin i opiekę Bożą w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego
dla wnuka Mateusza z okazji 24. rocznicy urodzin
24 kwietnia – wtorek
18.00 – za †† rodziców Stefanię i Bronisława oraz Władysławę i Jana, † siostrę Krystynę, † bratową Teresę, † ojca Józefa Piechotę i †† z pokrewieństwa
25 kwietnia – środa — święto św. Marka, ewangelisty
7.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Smiatek oraz Teresę i Alojzego Lepich
i †† z pokrewieństwa z obu stron
26 kwietnia – czwartek
18.00 – za † matkę Agnieszkę Segrodnik, †† dziadków Segrodnik i Nowosad
oraz †† z pokrewieństwa
27 kwietnia – piątek
18.00 – za †† rodziców Annę i Jóżefa Malkusz oraz †† dziadków z obu stron
28 kwietnia – sobota
11.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla absolwentów naszej
szkoły obchodzących 45. rocznicę jej ukończenia oraz ich rodzin
[ks. prałat Antoni Komor]

12.30 – ślub rzymski: Katarzyna Prucnal i Dawid Skóra
14.00 – ślub rzymski: Ida Zając i Tomasz Bogacki
18.00 – za †† Klarę i Wilhelma Sgraja, †† ich rodziców z obu stron, †† braci
Helmuta i Pawła, † siostrę Gertrudę, † szwagra Erwina, † ich syna
Horsta oraz †† z pokrewieństwa

29 kwietnia – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za † Kazimierza Majchrzaka w 15. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
10.30 – za †† rodziców Barbarę i Czesława Królów, †† dziadków z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Mieczysława Butkiewicza, †† rodziców i teściów, †† dwóch
szwagrów, † szwagierkę, † siostrzeńca oraz †† zięciów Antoniego
i Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 16.45 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W środę przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to tradycyjny dzień modlitw
o urodzaje. W naszym kościele odprawimy w tej intencji po Mszy św. nabożeństwo.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w Zdzieszowicach nt.: „Bezpieczeństwo mieszkańców naszego Miasta” które odbędzie się 25 kwietnia (środa) po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci,
które 20 maja br. pragną przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w naszym kościele.
▪▪ W piątek 27 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W programie m.in. omówienie przygotowań do uroczystości parafialnych (poświęcenie przestrzeni maryjnej w naszym kościele, I Komunia św. i Prymicje) oraz wyznaczenie tegorocznej trasy procesji Bożego Ciała.
▪▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
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

