▪▪ W wieczór uroczystości Bożego Ciała od godz. 19.00 na placu przy kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Opolu odbędzie się po raz ósmy Koncert Uwielbienia.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Samorząd naszego Osiedla, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz nasza szkoła zapraszają w sobotę 2 czerwca od godziny 16.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród atrakcji będą m.in.: występ nauczycieli z PSP nr 2, Orian Schow, wspólne śpiewanie
z zespołem „Za 5 dwunasta”, a także występ gwiazdy wieczoru – Lukasa Gogola.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć Ojca Piotra Kwoczałę OFM, którego posługa
będzie dla nas okazją do wsparcia Hospicjum domowego Fundacji Wrocławskie
Hospicjum dla Dzieci, gdzie Ojciec Piotr jest kapelanem.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolektę przekażemy na rzecz hospicjum domowego, a ponadto – jak w całej Polsce – będzie można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać”.

Biskup Henryk Grzondziel — 50 lat po odejściu do Ojca – ciąg dalszy ____________
W 1935 r. kard. Bertram powołał 38-letniego ks. Henryka na ojca duchownego
we wrocławskim Seminarium. Tę odpowiedzialną pracę w wymiarze diecezjalnym pełnił aż do zakończenia wojny. Wydarzenia tego czasu odcisnęły się boleśnie
w jego życiu, gdyż w 1942 r. jego siostra,
Salomea, zginęła w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Rok 1945 r. przyniósł znaczące zmiany
nie tylko w życiu ks. Henryka. Śląsk został
włączony do Polski. Ks. Grzondziel pozostał we Wrocławiu jako profesor dogmatyki w Seminarium Duchownym, równocześnie proboszcz parafii św. Stanisława
i Doroty, który ze względu na zburzenie
katedry pełnił rolę katedry. W 1953 r.,
w okresie restrykcji tzw. okresu stalinowskiego został pozbawiony pracy w diecezji wrocławskiej, natomiast przyjęty został w Administracji Opolskiej, najpierw
jako kapelan Sióstr de Notre Dame w Pokoju, a w 1954 r. mianowany proboszczem parafii Krzyżanowice niedaleko

Raciborza. Po zmianach w 1956 r. nowy
biskup opolski Franciszek Jop mianował
go wikariuszem generalnym diecezji, dlatego ks. Henryk przeniósł się na parafię
Nowa Wieś Królewska (dzisiejsza dzielnica Opola). Na tym stanowisku zastała go
nominacja Ojca Świętego Jana XXIII z 20
maja 1959 r. na biskupa pomocniczego
w Opolu. Święceń biskupich udzielił mu
w dzisiejszej katedrze opolskiej Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński. Odtąd jako
biskup sprawował posługi wizytacji kanonicznych, bierzmowania i różnych święceń, m.in. w pobliskiej Leśnicy wyświęcił
na kapłanów 25 VIII 1963 r. Ryszarda Hüllera i Jerzego Müllera. Jako biskup uczestniczył w Konferencjach Episkopatu Polski,
miał też zaszczyt uczestniczyć w trzech sesjach Soboru Watykańskiego II.
Schorowany, w 1964 r. zrezygnował z parafii Nowa Wieś Królewska i zamieszkał
w Grudzicach, również dzisiejszej dzielnicy Opola, gdzie zmarł 24 V 1968 r. i pochowany został przy miejscowym kościele.
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Biskup Henryk Grzondziel — 50 lat po odejściu do Ojca
Dnia 24 maja 1968 r. przestało bić serce biskupa
Henryka Grzondziela. W jego 70-letnim życiu zawarta była cała historia narodu, państwa i Kościoła
na Śląsku od przełomu XIX i XX w. do lat wprowadzających w nowoczesne społeczeństwo. Bp Henryk
związany był szczególnie z Górnym Śląskiem i diecezją najpierw wrocławską, a następnie opolską.
Urodził się w Katowicach-Załężu w rodzinie górniczej w dzień św. Anny, 26 VII 1897 r. Wychowany
był w głębokiej wierze, którą przejął od swych
rodziców. Uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej i gimnazjum, zagłębiając się w przeżywanie wielkich tajemnic wiary jako ministrant
i utalentowany uczeń. Wiedział, że trzeba się dobrze uczyć, by w przyszłości móc się poświęcić
służbie Bożej w kapłaństwie. Te tęsknoty za pójściem tą drogą przerwał wybuch I wojny światowej, gdy został powołany do służby wojskowej
najpierw na terenie Litwy, a następnie na froncie
francuskim. Mimo tak niesprzyjających warunków
był to dla niego czas wzrastania ku dojrzałej wierze
i decyzji o kapłaństwie – dawał temu wyraz w bogatej korespondencji z rodzicami. Akurat w tym
czasie na froncie bałkańskim zginął jego starszy
brat, Ignacy, który również myślał o kapłaństwie.
Po ustaniu wojny i demobilizacji od razu zgłosił się
na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego i po ukończeniu studiów, dnia 17 III 1923 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa wrocławskiego kard. Adolfa Bertrama.

Jako kapłan kierowany był do licznych posług na terenie rozległej
diecezji wrocławskiej (od 1930 r.
archidiecezji): był najpierw wikariuszem w parafii św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku, pomocniczym
przełożonym w seminarium duchownym we Wrocławiu, okręgowym dyrektorem „Caritas”
z siedzibą w Zabrzu-Biskupicach,
proboszczem parafii św. Antoniego w Gliwicach-Wójtowej Wsi.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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 prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla Izabeli i Michała z okazji 10. rocznicy ślubu
		– za roczne dzieci: Bartosza Żyłkę, Pawła Stępkę i Alicję Adamek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Katarzyny i Joanny z okazji 18. rocznicy urodzin
28 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Renaty i Ryszarda z okazji 35. rocznicy ślubu
oraz opiekę Bożą dla dzieci z rodzinami
		– za †† rodziców Urszulę i Rudolfa Noglik oraz †† z pokrewieństwa
Noglik i Gołombek
29 maja – wtorek — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad,
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– za † Eugeniusza Klose [ofiarowana od sąsiadów]
30 maja – środa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † mamę Otylię Prysak, †† dziadków z obu stron, †† chrzestnych
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Eweliny z okazji urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
31 maja – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 – w intencji Parafian
9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
18.00 – za zmarłych w miesiącu maju: † Eugeniusza Klose, † Małgorzatę Marek,
† Sylwestra Ociepę, † Siegfreda John, † Cecylię Lamla, † Piotra Wnuczka

1 czerwca – piątek — wspomnienie św. Justyna, męczennika
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – w intencji dzieci naszej parafii
		– za † Irenę Guth z okazji ziemskich urodzin oraz za † Bronisławę Juryś
z okazji 1. rocznicy śmierci
2 czerwca – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Małgorzatę Marek, † jej męża oraz †† z rodziny
11.00 – chrzest: Michał Rams
18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Violetty Zając z okazji 50. rocznicy urodzin oraz
o opiekę Bożą rodzinie
3 czerwca – IX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Otylii i Zygmunta z okazji kolejnej rocznicy ślubu
10.30 – za † Romana Kliś w 1. rocznicę śmierci
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Jadwigę Chodurską [od siostry Anny z mężem i dziećmi]

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj o godz. 15.30 serdecznie zapraszam na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”, której gościem specjalnym będzie bp prof. dr hab. Jan Kopiec. Temat spotkania będzie związany ze zmarłym 50 lat temu bp. Henrykiem Grzondzielem.
▪▪ W poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio – rozpoczęcie
nabożeństwem majowym, a po Mszy św. zapraszam na katechezę biblijną.
▪▪ W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa,
zwaną świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego kościoła
po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa procesji będzie przebiegała
ulicami: Sienkiewicza, Piaskową (1. ołtarz), Graniczną, Pionierów (ołtarze przy ul.
Pionierów 141 oraz 99) i Słowackiego (4. ołtarz przy kościele i zakończenie procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób
świadectwo naszej wiary. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do sypania kwiatów. O takie zaangażowanie proszę dzieci również po Mszach św. wieczornych w ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.
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

