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W obchodzony dzisiaj 56. Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania chcemy razem z Oj-
cem Świętym Franciszkiem zastanowić się 
nad powołaniem w aspekcie odwagi pod-
jęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga. 
Papież napisał o tym w orędziu, rozważając 
ewangeliczną scenę o powołaniu pierwszych 
uczniów nad  jeziorem Galilejskim: „Dwie 
pary braci – Szymon i Andrzej wraz z Ja-
kubem i Janem wykonują swoją codzienną 
pracę jako rybacy. W tym trudnym fachu 
nauczyli  się praw natury, a niekiedy mu-
sieli rzucać im wyzwanie, gdy wiatry były 
przeciwne, a fale miotały łodziami. […] Są 
to normalne warunki życia, w których każdy 
z nas mierzy się z pragnieniami niesionymi 
w sercu, angażuje się w działania, które, jak 
ufa, okażą się owocne, wyrusza na «morze» 
wielu możliwości, poszukując właściwego 
kursu, który mógłby spełnić jego pragnienie 
szczęścia. Podobnie jak w dziejach każdego 
powołania, także w tym przypadku docho-
dzi do spotkania. Jezus widzi tych rybaków, 
podchodzi i – przełamując «paraliż normal-
ności» – kieruje do nich obietnicę... Tak się 
stało się z osobą, którą wybraliśmy, aby dzie-
lić życie w małżeństwie, albo kiedy poczu-
liśmy fascynację życiem konsekrowanym: 
doświadczyliśmy niespodzianki spotkania 
i w tej chwili dostrzegliśmy obietnicę rado-
ści, która może nasycić nasze życie. Zatem 

powołanie Pana nie jest ingerencją Boga 
w naszą wolność; nie jest to «więzienie» 
ani nałożony na nas ciężar. Wręcz prze-
ciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, 
poprzez którą Bóg wychodzi nam na spo-
tkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały 
projekt, którego uczestnikami pragnie nas 
uczynić, ukazując nam perspektywę szer-
szego morza i niezwykle obfitego połowu. 
Pragnieniem Boga jest bowiem, by nasze 
życie nie stało się więźniem tego, co oczy-
wiste, by z powodu opieszałości nie było 
wciągnięte w codzienne nawyki i nie po-
zostawało bierne w obliczu  tych decy-
zji, które mogłyby mu nadać znaczenie. 
Pan nie chce, abyśmy się poddawali, ży-
jąc chwilą i myśląc, że w gruncie rzeczy 
nie ma nic takiego, dla czego warto by-

łoby się angażować z pasją, gasząc we-
wnętrzny niepokój poszukiwania nowych 
dróg dla naszej żeglugi. […] Oczywiście, 
przyjęcie tej obietnicy wymaga odwagi, 
by podjąć ryzyko wyboru. […] Myślę o de-
cyzji zawarcia małżeństwa w Chrystusie 
i tworzenia rodziny, a także o innych po-
wołaniach związanych z pracą i życiem za-
wodowym, zaangażowaniu w dziedzinie 
miłosierdzia i solidarności, o obowiązkach 
politycznych i społecznych i tak dalej. Cho-
dzi o powołania, które czynią nas osobami 
niosącymi obietnicę dobra, miłości i spra-
wiedliwości nie tylko dla nas samych, ale 
także dla sytuacji społecznych i kulturo-
wych, w których żyjemy, potrzebujących 
odważnych chrześcijan i autentycznych  
świadków królestwa Bożego”. […]

Dzień Modlitw o Powołania – ciąg dalszy  _____________________________________

W piątek o godz. 18.45 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obec-
ność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.30.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
—  próby przed Komunią św. – wtorek, godz. 16.00 i czwartek, godz. 15.00
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00; od godz. 17.00 do 20.00 (z prze-

rwą na nabożeństwo i Mszę św.) 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

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonywane stale w kościele i wokół 
naszych obiektów parafialnych, a także za przygotowanie dekoracji na zbliżające 
się uroczystości parafialne.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę ko-
lekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Melanie 
Bagińską, lat 13, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie...

J .B. de Champaigne, Dobry Pasterz, XVII w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

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

13 maja – poniedziałek
  18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.30 – różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami

14 maja – wtorek — święto św. Macieja, Apostoła
  17.30 – nabożeństwo majowe
  18.00 – za † żonę Annę Mazur w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Wandę 

i Andrzeja, †† siostry Mirosławę i Grażynę oraz  †† z pokrewień-
stwa z obu stron

15 maja – środa
  7.00 – za †† rodziców Zofię i Joachima Kwiotek oraz Emilię i Jana Otrząsek, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  17.30 – nabożeństwo majowe [przy Kaplicy Trzech Braci]

16 maja – czwartek — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
  17.30 – nabożeństwo majowe
  18.00 – za † mamę Teresę Rybol w  1. rocznicę śmierci

17 maja – piątek
  17.30 – nabożeństwo majowe
  18.00 – za † mamę Marię Mende w 3. rocznicę śmierci, † ojca Ottona, 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

18 maja – sobota
  14.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Komu-
nii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając się o ła-
skę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokarmem z Nieba. 

 ▪ Jutro przypada 13 maja – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju odpra-
wiania od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) – ser-
decznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i procesję 
ze świecami.

 ▪ W środę – podobnie jak rok temu – planujemy odprawić nabożeństwo majowe 
przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samochodem bardzo proszę o spotka-
nie przy kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych do udziału w nabożeń-
stwie, którzy nie mogą udać się tam pieszo lub na rowerze. W razie gdyby po-
goda nie pozwoliła – nabożeństwo odbędzie się w kościele. 

 ▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania 
sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa pomocniczego Pawła Stobrawy 
przyjmie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego (Góra 
Świętej Anny, Jasiona, Leśnica, Raszowa i Wysoka). 
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.00 do 17.30. 

  17.30 – nabożeństwo majowe
  18.00 – za †† rodziców Johanna i Hildegardę Knopp, † siostrę Johannę  

Grochla, † chrzestną Jadwigę i † jej męża Huberta, † szwagra Jana 
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 maja – V Niedziela Wielkanocna
  8.00 – za † męża i ojca Norberta Kowolika w 3. rocznicę śmierci, †† z po-

krewieństwa 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 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy z okazji 60. rocz-
nicy rodzin 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


