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Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Pol-
ski dzisiejszą, trzecią niedzielę Wielkanocy we 
wszystkich diecezjach w Polsce obchodzi się 
jako Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna nastę-
pujący po niej Tydzień Biblijny. Jego tegorocz-
nym hasłem są słowa z Listu św. Piotra: „Gło-
sili ewangelię mocą Ducha Swiętego” (1 P 1,12). 
Ważne w tych dniach jest także nawiązanie do 
Pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Pol-
ski w 1979 roku. Autorzy projektu zachęcają 
do włączenia się w tę inicjatywę. Piszą: „XI Ty-
dzień Biblijny ma pomóc wiernym w lepszym 
zaprzyjaźnieniu się z Pismem Świętym. Chodzi 
tutaj o wskazanie na święte księgi jako na źró-
dło wiary chrześcijańskiej i naszej kultury eu-
ropejskiej. Nasza inicjatywa jest swego rodzaju 
zachętą, by wierni w parafiach tworzyli kręgi 
biblijne, by regularnie spotykali się na lectio di-
vina i by żyli Słowem Bożym w swojej codzien-
ności. Wspólne czytanie buduje międzyludzkie 
więzi, a to również jest jednym z celów jaki nam 
przyświeca. Polski Naród potrzebuje zbliżenia 
do Boga, On tego pragnie, a wspólnotowe po-
chylenie się nad świętym tekstem będzie nam 
w tym bardzo pomocne. Skupienie się na Pi-
śmie Świętym jest jednym ze sposobów ado-
racji żywego Boga. W Biblii poznajemy obja-
wiającego się nam Boga, w nim odczytujemy 
Jego wolę. Ono nie jest wyłącznie zapisem hi-
storycznych wydarzeń, ale wciąż aktualną na-
uką dla nas współczesnych.

Pragniemy uwrażliwić wiernych na to, 
że życie osób, które regularnie czy-
tają Pismo Święte zakorzenia się w re-
lacji z Jezusem Chrystusem. Do tego 
prowadzi nas nasza wiara, a Pismo 
Święte stanowi jeden z ważniejszych 
w tym impulsów. Lektura Pisma Świę-
tego pozwala nam spojrzeć na życie 

z perspektywy celu ostatecznego, jakim 
jest spotkanie ze Zbawicielem.
W tegorocznym Tygodniu Biblijnym pro-
ponujemy wiernym głębsze zapoznanie się 
z Ewangelią św. Jana. Ten tekst jest pełen 
ważnych i głębokich treści, nawet pojedyn-
cze perykopy i sentencje potrafią wnieść 
wiele do naszego życia duchowego. Dziś 

istnieje potrzeba przedstawiania i ukazy-
wania ksiąg biblijnych z perspektywy kon-
kretnych postaci w niej występujących. Po-
dejmując analizę narracyjną należy skupić 
się na postaciach. Opisani w Piśmie Świę-
tym ludzie ukazują duchowy rozwój i roz-
terki, które nie są obce nam, współcze-
snym wiernym.

XI Tydzień Biblijny – ciąg dalszy  _____________________________________________

Ogłoszenia diecezjalne i spo łeczne  _________________________________
 ▪ W sobotę 11 maja z inicjatywy Radia Doxa odbędzie się 14. 

Diecezjalna Pielgrzymka Rowerzystów na Górę św. Anny. 
Msza św. rozpocznie się o g. 13.00 w Bazylice św. Anny. 
Po godz. 14.00 przewidziano atrakcje dla uczestników 
pielgrzymki przed Domem Pielgrzyma. Organizatorzy za-
praszają pielgrzymów indywidualnych i grupy rowerowe. 

 ▪ Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapła-
nów «Oremus» zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apo-
stolacie «Margaretka» oraz wszystkich podejmujących 
w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na 
pielgrzymkę na Górę św. Anny w sobotę 18 maja. Rozpo-
częcie o g. 16.00 powitaniem pielgrzymów i konferencją 
formacyjną. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. 
Antoniego Długosza z Częstochowy i z udziałem Biskupa 
Opolskiego Andrzeja Czai przewidziano na godz. 18.30.

 ▪ Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do diecezji z prośbą o odczytanie w kościo-
łach komunikatu Prezydenta RP. Z uwagi na prospołeczny charakter komunikatu 
Biskup Opolski przychylił się do prośby i poleca jego odczytanie:
Szanowni Państwo. Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie 
nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. 
Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwo-
kata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie 
pomocy prawnika, również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawo-
dowej, które na skutek jakiegoś nagiego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się 
w kryzysie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po 
umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejno-
ścią, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Więcej informacji o miejscach świadcze-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

5 maja – III Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Małgorzatę Marek [ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy]
 10.30 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka oraz Henryka i Antoniego  

Bieniek, †† dwie siostry, †† trzech braci, †† dwóch szwagrów, † szwa
gierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Zofia Baranowska
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – o pokój duszy i dar życia wiecznego dla † brata Siegfrieda w 1. rocz

nicę śmierci oraz za †† rodziców

6 maja – poniedziałek — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w rocznicę ziemskich urodzin

7 maja – wtorek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca Jerzego Domina, †† z rodzin Domin i Kwiotek

8 maja – środa — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
 7.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† teściów Zofię i Jana 

Dominikan, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 17.30 – nabożeństwo majowe

9 maja – czwartek
 13.00 – ślub: Katarzyna Moska i Mateusz Pawelczyk
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Eugeniusza Klose w 1. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie

10 maja – piątek
 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 
Natalii z okazji 15. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

11 maja – sobota
 13.00 – chrzest: Iga Domeracka
 15.00 – chrzest: Zofia Alicja Rybiałek

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w codziennych na nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie forma-
cyjne Dzieci Maryi.

 ▪ W poniedziałek, wtorek i środę od godz. 15.30 odbędą się rozmowy duszpaster-
skie z kandydatami do przyjęcia w sobotę (18 maja) sakramentu bierzmowania.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. będzie próba dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej 
Komunii świętej.

 ▪ W piątek 10 maja br. w godz. od 15.00 do 18.00 przy naszej szkole będzie przepro-
wadzona akcja Wymień odpady na sadzonki i nasiona. Więcej informacji można 
znaleźć na plakacie w gablotce.

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 – zgodnie z zamysłem Tygodnia Biblijnego – ser-
decznie zapraszam na „Wieczór czytania Pisma Świętego”.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. bę-
dzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Piotra Wnuczek oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

12 maja – IV Niedziela Wielkanocna
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Tomasza z okazji 30. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogo-
sławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obcho-
dzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Jarosława 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

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


