▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, którą połączymy z nabożeństwem
majowym. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego
świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast
w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie
w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W piątek 4 maja 2018 r. odbędzie się w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame
w Opolu czuwanie nocne dla młodzieży, za powołanych i o nowe powołania do
szczególnej służby Bożej. W czasie czuwania będzie też specjalna modlitwa wstawiennicza w intencji diakonów diecezji opolskiej i gliwickiej, którzy w tym roku
przyjmą święcenia kapłańskie – w tym naszego ks. Piotra. Temat czuwania: „Prowadź mnie!”. W planie jest konferencja, Msza św., możliwość spowiedzi, kilka
świadectw powołania, spektakl i modlitwa wstawiennicza.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone i uroczyście wręczone medaliki, które otrzymają dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę podczas nabożeństwa majowego biskup gliwicki Jan
Kopiec dokona poświęcenia przestrzeni maryjnej w naszym kościele wraz z figurą
Matki Bożej z Nazaretu.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

Kościół w Polsce w blasku dwóch wydarzeń – ciąg dalszy _______________________
znańskie w 1012 r.) wchodziły w skład
metropolii gnieźnieńskiej. Stolicą metropolii ustanowiono ówczesną stolicę Polski
i miejsce grobu św. Wojciecha – Gniezno.
W roku 1375 została erygowana w granicach państwa polskiego druga metropolia ze stolicą w Haliczu, która w 1412 r. została przeniesiona do Lwowa. Zaistniała
wtedy konieczność ustalenia pierwszeństwa hierarchicznego w polskim Kościele,
którą to kwestię dobrze rozwiązywało prymasostwo. Ustanowienie godności prymasowskiej dla całego Kościoła w Polsce

nastąpiło przy poparciu króla Władysława Jagiełły podczas soboru w Konstancji (1414–1418). Tytuł ten otrzymał
metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba.
Gnieźnieńskie uroczystości świętowojciechowe od wielu lat wiążą się też z oficjalnym „posłaniem” duchownych i świeckich przygotowujących się do wyjazdu na
misje. Tegoroczne wydarzenie nałożenia
krzyży misyjnych ma wyjątkowe znaczenie także dla naszej lokalnej społeczności,
gdyż jeden z takich krzyży otrzyma zdzieszowiczanin – ks. Marek Sobotta.

R. V: 2018, nr 17 (237)
Dzisiejszą niedzielę Kościół w Polsce przeżywa
w blasku dwóch ważnych wydarzeń. Pierwszym
była sobotnia uroczystość beatyfikacji miłosiernej pielęgniarki, Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej,
która odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Biskupi wskazują,
że „postać ta staje się naturalną patronką wszystkich ruchów i środowisk związanych z wrażliwością społeczną na służbę życiu i jego obronie.
Hanna Chrzanowska wierzyła w Bożą moc i potrafiła ją przekazywać niejako tym wszystkim osobom, które razem z nią szły, szukając ludzi potrzebujących pomocy, okazując troskę, lecząc,
a przede wszystkim będąc razem z człowiekiem
cierpiącym, któremu trzeba nieść nadzieję”.
Drugim wydarzeniem jest obchodzone w Gnieźnie, w łączności z odpustem św. Wojciecha, zakończenie jubileuszu 600-lecia prymasostwa
w Polsce. Ojciec Święty Franciszek, delegując

Relikwiarz św. Wojciecha w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie

29 kwietnia 2018 r.
na tę uroczystość kard. Vincenta Nicholsa, w liście do niego skierowanym napisał m.in.: „Trzeba, byś przy
tej okazji przypomniał zasługi świętego Wojciecha biskupa i męczennika, który napełniony zaiste apostolskim duchem przebiegał liczne kraje
i zanosił ludziom radość Ewangelii
a na końcu swoją krwią zaświadczył
o wierze w zbawienie wieczne, które
wszystkim gorliwie głosił”. W takim
kontekście warto więc wspomnieć
o organizowaniu się Kościoła w Polsce a przełomie I i II tysiąclecia, gdy
papież Sylwester II uwieńczył starania księcia Bolesława Chrobrego i powołał do życia w 999 r. samodzielną
strukturę kościelną, jaką była metropolia gnieźnieńska. Realizacja tej
decyzji miała miejsce w roku 1000,
gdy podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego
cesarz Otton III ogłosił powstanie
pierwszej polskiej metropolii obejmującej tereny ówczesnego państwa
Bolesława Chrobrego. W jej skład
wchodziły: archidiecezja gnieźnieńska, diecezja kołobrzeska dla Pomorza, diecezja wrocławska dla Śląska
i diecezja krakowska dla Małopolski. Powstające z czasem nowe diecezje polskie (np. biskupstwo po-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
30 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu kwietniu: † Lidię Kriener
1 maja – wtorek — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla rzemieślników naszej parafii oraz wszystkich
pracujących i pomagających przy naszym kościele
2 maja – środa — wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Bogusławę Seiffert [ofiarowana od koleżanki Sylwii Truch]
3 maja – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
8.00 – za †† rodziców Łucję i Gerarda Bienia oraz Klarę, Martę i Ferdynanda
Pieszkała, † siostrę Marię i jej † męża Henryka
10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława,
†† dziadków i †† z pokrewieństwa
17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża
dla Mileny Marek z okazji 1. rocznicy urodzin oraz wszelkie łaski dla
całej rodziny
4 maja – piątek — wspomnienie św. Floriana, męczennika
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę, †† teściów,
†† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5 maja – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – intencji Parafian
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Sylwestra Musiał w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców
Bronisławę i Ernesta Gołąbek, †† teściów Cecylię i Stanisława Musiał oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
6 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† teściów Zofię i Ludwika Pecolt, † syna Jana, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Gerharda i Gertrudę Urbanek, † matkę Emmę Porada oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo majowe i poświęcenie przestrzeni maryjnej z figurą
Matki Bożej z Nazaretu w naszym kościele
18.00 – za † Hiacynta Mainczyka, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
		– za † Henryka Stępień w 11. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Ponawiam zaproszenie Biskupa Opolskiego do udziału w 7. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Jest ono od kilku
lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji
oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo
majowe i do św. Józefa, a o 17.30 wokół jemielnickiego stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszke dla Rodziny». Święto będzie połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim. W przeddzień (30 kwietnia) o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Jemielnicy rganizowane jest Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
▪▪ Od wtorku rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych –
w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ W czwartek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione
w porządku niedzielnym.
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

