▪▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek i czwartek, godz. 11.40
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 15.00 (dziewczynki), godz. 16.00
(chłopcy); od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Alina Kabelska ze Zdzieszowic i Wojciech Galwas z Raci
borza — zapowiedź I; Beata Dammfeld i Maciej Szmidt ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Karina Kamińska i Mateusz Rosa ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonane w kościele (pomalowane zostały zakrystie) i wokół naszych obiektów parafialnych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Eugeniusza Klose, lat 63, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Małgorzatę
Marek, lat 84, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14.00), zaś
z parafii św. Antoniego odszedł do Domu Ojca śp. Piotr Wnuczek, lat 61 (pogrzeb
odbędzie się we wtorek o godz. 12.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Ogłoszenia społeczne ________________________________________________________________
▪▪ Starosta Krapkowicki zaprasza do udziału w wydarzeniu
pod nazwą „Lolek, Karol Wojtyła, Jan Paweł II”, które odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali
Obrad Rady Powiatu, w Starostwie przy ul. Kilińskiego 1
w Otmęcie. W programie przewidziano m.in. otwarcie wystawy upamiętniającej pielgrzymkę Jana Pawła II na Ziemię Opolską, spotkanie z Eugeniuszem Mrozem oraz Teresą Gorzkulą-Sznajder z Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.
▪▪ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza oraz Rada Sołecka
w Rozwadzy zapraszają na IX Wojewódzki Konkurs Wypieku
Kołocza Śląskiego w Rozwadzy, który odbędzie się 19 i 20
maja br. W programie zaplanowano wiele atrakcji, m.in.:
w sobotę – występy artystyczne uczniów PSP nr 2 w Zdzieszowicach, koncert (Karolina) i biesiadę śląską, zaś w niedzielę (od godz. 15.00) – występy zespołów tanecznych,
koncert (Gramy z Beatą), wspólne śpiewanie, śląskie szlagiery (Mirosław Szołtysek) i zabawę taneczną.

R. V: 2018, nr 19 (239)
Każdy liturgiczny obchód wydarzeń związanych z naszym zbawieniem był – dla duchowego pożytku wiernych – komentowany przez Ojców Kościoła. Warto choć
odrobinę z tego skarbca zaczerpnąć. Św.
Augustyn tak pisze o Wniebowstąpieniu:
„W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła,
który mówi: «Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego,
co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi». Chrystus
wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak
i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć
jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to,
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co jest nam obiecane. Chrystus już jest
wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak
na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód,
gdy woła z niebios: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?», oraz: «Byłem
głodny, a daliście Mi jeść».
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na
ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości,
które łączą nas z Nim, z Nim też radować
się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy
tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy.
Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie,
mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam
być naszą miłością, ale w Nim.
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas,
kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym,
że tam przebywał, gdy był z nami tu na
ziemi, On sam stwierdza tymi słowami:
«Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego,
który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego,
który jest w niebie». To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności: On
jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak
więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko
On, bo i my Nim jesteśmy dzięki temu, że
stał się Synem Człowieczym dla nas, a my
synami Bożymi przez Niego”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
13 maja – VII Niedziela Wielkanocna — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
w rodzinach Roberta, Grażyny i Piotra
10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obchodzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.45 – różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami
14 maja – poniedziałek — święto św. Macieja, Apostoła
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † mamę Zofię Kwiotek w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Joachima
15 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę
Grochla, † chrzestną Jadwigę i † jej męża Huberta, † szwagra Jana
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące
16 maja – środa — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
7.00 – za † Marię Pixa z okazji ziemskich urodzin [ofiarowana od rodzin
Sgraja i Zajączkowskich]
17.30 – nabożeństwo majowe [przy Kaplicy Trzech Braci]
17 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Paterok, †† dziadków, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
18 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Krystynę i Stefana Janocha,
†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Antoniego Kwiotek, † jego żonę Elżbietę i †† z pokrewieństwa

20 maja – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
8.00 – za † męża i ojca Norberta Kowolik w 2. rocznicę śmierci oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Łucję i Pawła Ludwig oraz Janinę i Stanisława Nossek oraz †† z pokrewieństwa
		– za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela,
†† teściów Martę i Jana Biela oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Komunii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokarmem z Nieba.
▪▪ Również dzisiaj – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju odprawiania od
maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) – serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i procesję ze świecami.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. W tym tygodniu
będą one połączone z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
W środę – podobnie jak rok temu – planujemy odprawić nabożeństwo majowe
przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samochodem bardzo proszę o spotkanie przy kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych do udziału w nabożeństwie, którzy nie mogą udać się tam pieszo lub na rowerze.
▪▪ Klubu Inteligencji Katolickiej organizuje wyjazd do Łącznika, który odbędzie się 14
maja (zbiórka o godz. 16.15 na parkingu przy sklepie p. Malornego). W programie
Msza św. w intencji chorych oraz udział w nabożeństwie majowym.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nasz parafianin, diakon Piotr Mandala, przyjmie z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai
święcenia prezbiteratu. Jest to dla naszej parafii wydarzenie historyczne także
z tej racji, gdyż po raz pierwszy jest wymieniona wśród macierzystych parafii neoprezbiterów. Przy tej okazji zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w pracach
porządkowych wokół kościoła, które chcemy wykonać w piątek od godz. 9.00.
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