▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Anieszka Szenkel ze Zdzieszowic i Radosław Podgórniak z Opola — zapowiedź I; Anna Thiel i Bartosz Kobielarz z Kędzierzyna-Koźla
— zapowiedź I.
▪▪ Serdecznie dziękuję za wszelkie prace porządkowe i dekoracyjne wykonane ze
względu na przeżywane wczoraj i dziś uroczystości. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.

Ogłoszenia diecezjalne _________________________________________________________________
▪▪ Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne
i charytatywne, naukowe i artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Jest to odpowiedź na wezwane Papieża-Polaka, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię
Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”.
▪▪

W dniach od 31 maja do 1 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca.
W programie pielgrzymki przewidziano m.in.: 31 maja
– o godz. 21.00 Apel jasnogórski i modlitewne czuwanie oraz o godz. 23.00 Mszę św., zaś 1 czerwca – o godz.
9.30 – program słowno-muzyczny, o godz. 10.00 słowo
Krajowego Moderatora Żywego Różańca, konferencję
i spotkanie z Redakcją „Różańca”, a o godz. 12.00 Mszę
św. pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza.

VII

Ogólnopolska
Pielgrzymka
Żywego Różańca
Zgłoszenia grup
kierujemy bezpośrednio
do moderatora diecezjalnego
Żywego Różańca
swojej diecezji do 15 maja br.

31 maja (piątek)

1 czerwca (sobota)

21.00 – Apel jasnogórski
– Modlitewne czuwanie
23.00 – Msza święta

9.30 – Program słowno-muzyczny – Papieskie Dzieła Misyjne
10.00 – Słowo Krajowego Moderatora Żywego Różańca
10.20 – Konferencja – ks. Bogdan Michalski
10.40 – Spotkanie z Redakcją „Różańca”
i Papieskimi Dziełami Misyjnymi
11.00 – Różaniec – Wniebowstąpienie Pana Jezusa – ks. Stanisław Szczepaniec
11.30 – Świadectwa o Żywym Różańcu
12.00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza

...............................................................................................
tel./faks

...............................................................................................
e-mail

– 1 czerwca 2019 r.
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© Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2019; oprac. graf. Magdalena Łazicka

Patronat honorowy:

szym Sakramentem w kierunku więzienia, napadła go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych tym, co on niesie
z taką troską. Ponieważ bardzo tego bronił, usiłowali zmusić go biciem i obrzucaniem kamieniami, aby pokazał im co niesie. Był jednak nieustępliwy. Z pomocą
nadszedł mu żołnierz rzymski, prawdopodobnie też chrześcijanine zorientowany w sytuacji. Jednak chłopca nie dało
się już uratować. Ciało świętego męczen-

Patronat medialny:

nika Eucharystii chrześcijanie pochowali
ze czcią w katakumbach św. Kaliksta.
W kontekście męczeństwa związanego
z Eucharystią warto dziś podjąć refleksję nie
tylko o naszym przywiązaniu do Komunii
świętej, ale też o swoistym męczeństwie,
które realizuje się w intensywnej pracy
nad sobą. Biblijnym, starochrześcijańskim symbolem, który oddaje zwycięstwo
chrześcijanina, jest palma, stąd zarówno
dekoracja, jak i przesłanie ją uwydatnia.

R. VI: 2019, nr 20 (291)

19 maja 2019 r.

Trzecia niedziela maja w naszej parafii (od nych chrześcijan Komunią świętą przed
początku jej istnienia) związana jest z uro- ich męczeńską śmiercią stało się prawie
czystością Pierwszej Komunii Świętej. Jest niemożliwe. Każdy odważny: kapłan, diato ważne wydarzenie w życiu całej wspól- kon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł
noty parafialnej. Każdego roku staramy się do więzienia z Komunią świętą, naraprzy tej okazji podkreślić jakieś przesłanie, żał się na rozpoznanie i areszt, nie osiąułatwiające dzieciom lepsze przeżycie i za- gnąwszy nawet celu. W tej sytuacji Tarpamiętanie tego dnia. Wydaje się, że jest to sycjusz, chłopiec liczący około dziesięciu
niemniej istotne także dla dorosłych (i to nie lat, okazał gotowość pójścia do więzietylko dla rodziców i krewnych emocjonalnie nia z Chrystusem Eucharystycznym, sązwiązanych z dziećmi), gdyż stanowi szansę dząc, że z powodu młodego wieku uda
duchowego pogłębienia, ze skutkiem zależ- mu się niepostrzeżenie dotrzeć do braci
nym od poziomu wiary. Tegoroczna tema- i sióstr skazanych na śmierć męczeńską.
tyka skupia się wokół daru Komunii świętej, Może kilka razy udało mu się to. Jednak
za który chrześcijanie – zwłaszcza w pierw- pewnego dnia, kiedy szedł z Najświętszych wiekach – woleli oddać życie, niż go stracić.
Przykłdem takiego męczennika Eucharystii jest święty
Tarsycjusz. Był młodym rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża
Stefana I, późniejszego męczennika (zm. 257). Gdy za
cesarza Decjusza (zm. 251)
nastąpiły jedne z najkrwawszych prześladowań chrześcijan, zaostrzono równocześnie możliwości widywania
się z uwięzionymi. Wskutek
tego umacnianie uwięzioFragment dekoracji w naszym kościele na uroczystość I Komunii Świętej

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
19 maja – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za † męża i ojca Norberta Kowolika w 3. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa 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 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy z okazji 60. rocznicy rodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
20 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Urszulę i Rudolfa Noglik, †† teściów Ernę i Henryka
Jendrysik oraz †† z pokrewieństwa Noglik, Gołąbek i Jendrysik
21 maja – wtorek — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rudolfa z okazji 80.
rocznicy rodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
22 maja – środa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † wujka Alojzego Kampa w 3. rocznicę śmierci
23 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Klarę i Jerzego Dostal, † siostrę Gabrielę Sławicką,
† szwagra Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
24 maja – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 6. rocznicę śmierci,
†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
25 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe

18.00 – za † męża i ojca Sylwestra Ociepę w 1. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława,
†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny z okazji 80. rocznicy rodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Maria Frankowska, Wojciech Malik
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za wszystkie mamy z naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

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.
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w organizowanych codziennie o godz. 17.30 nabożeństwach majowych.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (22 maja) po wieczornej Mszy św.
na spotkanie z dr. Sebastianem Malkuszem, które odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. Temat spotkania brzmi: „Teologia i nauczanie religii”.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci – nie tylko pierwszokomunijne – na
Mszę św. szkolną.
▪▪ W przyszłą niedzielę przypada Dzień Matki. Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci
Maryi nabożeństwo majowe w intencji wszystkich mam. Za wszystkie mamy będzie też ofiarowana wieczorna Msza św. (zgodnie z planem intecji mszalnych).
▪▪ Już za nieco ponad miesiąc (od 25 czerwca do 6 lipca) odbędzie się planowana
Parafialna Pielgrzymka do Włoch. Uczestników tej pielgrzymki, uprzejmie proszę
w najbliższych dniach o uzupełnienie formalności.
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

