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Dzisiejsza niedziela, którą przeżywamy jako 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dla 
naszej parafii ujawnia w wyjątkowy sposób 
także pozostałe dwa wieczernikowe dary: 
Eucharystię i kapłaństwo. Pierwszy wyświę-
cony z naszej parafii kapłan i pierwszoko-
munijne dzieci przypominają nam jednak 
nie tylko o niezwykłej godności, którą przy-
jęli i która w jakimś stopniu jest też naszym 
udziałem, ale też o zadaniu, które w każdym 
Bożym darze jest zawarte. Bóg nie ocze-
kuje zapłaty – jak powiedział biskup w cza-
sie Mszy święceń – ale oczekuje przyjęcia 
i wypełniania misji, która z daru wynika. Dla 
dzieci pierwszokomunijnych oznacza to np. 
ciągłe ożywianie pragnienia życia w komu-
nii z Jezusem. Dla nowych kapłanów znaczy 
jeszcze więcej, co podkreślają słowa z mo-
dlitwy święceń: „Ojcze święty, […] posłałeś 
na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
zwiastuna Twojej woli i naszego Najwyż-
szego Kapłana. On to przez Ducha Świętego 
z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę 
i powołał do udziału w swoim posłannictwie 
uświęconych w prawdzie Apostołów”. Wy-
daje się, że dekoracja z motywem Dobrego 
Pasterza, wykonana w naszym kościele z ra-
cji tych dwóch wydarzeń, dobrze ilustruje 
zarówno piękno i wartość życia w bliskości 
(komunii) z Jezusem, jak też zadanie naśla-
dowania Pasterza, który życie daje za owce. 

przywileju udzielonego przez Ojca Świętego Ksiądz Prymicjant udzieli obecnym 
błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjmą Komunię świętą i pomodlą 
się w intencjach Ojca Świętego, mogą zyskać również odpust zupełny. Po błogo-
sławieństwie apostolskim Prymicjant udzieli jeszcze indywidualnego błogosła-
wieństwa prymicyjnego najbliższej rodzinie, kapłanom i siostrom zakonnym, zaś 
wszyscy wierni będą mogli przyjąć to błogosławieństwo podczas popołudnio-
wego nabożeństwa majowego o godz. 16.00.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci – nie tylko pierwszokomunijne – na 
Mszę św. szkolną. 

 ▪ W sobotę przypada Dzień Matki, Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci Maryi przygo-
towała przedstawienie dedykowane wszystkim mamom, które będzie połączone 
z nabożeństwem majowym. Za wszystkie mamy będziemy się także modlić pod-
czas wieczornej Mszy św. (zgodnie z planem intecji mszalnych).

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 bardzo serdecznie zapraszam na niedzielną 
„kawę z księdzem”, której gościem specjalnym będzie Biskup Gliwicki Jan Kopiec. 
Temat spotkania będzie związany ze zmarłym 50 lat temu biskupem pomocniczm 
w Opolu Henrykiem Grzondzielem. Ksiądz Biskup Jan jest autorem wielu publika-
cji naukowych (w tym dwóch książek) o śp. biskupie Grzondzielu.

 ▪ Również w niedzielę 27 maja Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów 
„Oremus” zaprasza na pielgrzymkę do Prudnika-Lasu. Rozpoczęcie o godz. 16.30. 
W programie m.in. nabożeństwo maryjne w grocie oraz Msza św. pod przewodnic-
twem biskupa Andrzeja Czai i homilią-świadectwem arcybiskupa Alfons Nossola.

 ▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej (27 kwietnia br.) ustalono 
tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. W związku 
z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji:  1. ołtarz – przy ul. 
Piaskowej, 2. ołtarz –  przy ul. Pionierów (przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną), 3. oł-
tarz – przy ul. Pionierów (przed skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza) oraz 4. ołtarz – 
przy kościele (ul. Słowackiego). Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic 
w organizację uroczystej procesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Alina Kabelska ze Zdzieszowic i Wojciech Galwas z Raci-
borza — zapowiedź II; Beata Dammfeld i Maciej Szmidt ze Zdzieszowic — zapo-
wiedź II; Karina Kamińska i Mateusz Rosa ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace porządkowe wykonane w kościele i wo-
kół 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. Sylwe-
stra Ociepę, lat 74, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00). 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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 bło-

gosławieństwo 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 Nos-

sek oraz †† z pokrewieństwa
  – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela, 

†† teściów Martę i Jana Biela oraz †† z pokrewieństwa 

21 maja – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 10.30 – MSZA ŚW. PRYMICYJNA KS. PIOTRA MANDALI
 16.00 – nabożeństwo majowe z udzielaniem błogosławieństwa prymicyj-

nego
 18.00 – za † Piotra Wnuczka [ofiarowana od kuzyna Edwarda z rodziną]

22 maja – wtorek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † wujka Alojzego Kampa w 2. rocznicę śmierci
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Róży z okazji urodzin 
oraz opiekę Bożą dla całej rodziny [ks. Piotr]

23 maja – środa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dla Dariusza z okazji 
30. rocznicy urodzin oraz o opiekę dla całej rodziny

  – za † Bogusławę Seiffert [ofiarowana od koleżanek]

24 maja – czwartek — święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 5. rocznicę śmierci, 

†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci 
będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz. 15.00, a także 
przez cały tydzień, uczestnicząc w wieczornych Mszach św. w ramach tzw. Białego 
Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz wierności i otwartości na 
Pana Jezusa w całym ich życiu.

 ▪ W poniedziałek, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, będziemy 
przeżywać w naszej parafii historyczne wydarzenie – pierwsze PRYMICJE. Ks. Piotr 
Mandala będzie przewodniczył po raz pierwszy Mszy św. o godz. 10.30. Na mocy 

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

25 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† dziadków Rozalię i Herberta Malkusz, †† Paulinę i Albina Gola, 

†† rodziców Elfrydę i Antoniego Gola, brata Henryka oraz †† z po-
krewieństwa

26 maja – sobota — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dla Piotra, Pawła, 
Krystiana i Marka z okazji ich urodzin oraz w intencji ich rodzin

  – za wszystkie mamy z naszej parafii

27 maja – Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † matkę Genowefę Krukowską oraz †† dziadków z obu stron
  – za † ojca Karola Czaplę z okazji jego ziemskich urodzin, †† rodziców 

Marię i Joachima Kura, †† dziadków oraz †† chrzestnych
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 60. rocz-
nicy urodzin oraz dla Izabeli i Michała z okazji 10. rocznicy ślubu

  – za roczne dzieci: Bartosz Żyłka i Paweł Stępka
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Katarzyny i Joanny z okazji 18. rocznicy urodzin 


