Mszę św. prymicyjną. W tych dniach pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
Nadmienię też, że nasza parafia będzie gościła ks. neoprezbitera Mateusza, który
udzieli błogosławieństwa prymicyjnego, w niedzielę 23 czerwca.
▪▪ Podczas piątkowego posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustalono tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. W związku
z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – w pobliżu
skrzyżowania ulic Katowickiej i Prusa, 2. ołtarz – w pobliżu zbiegu ulic Żeromskiego i Roosevelta, 3. ołtarz – w pobliżu skrzyżowania ulic Lipowej i Strzeleckiej
oraz 4. ołtarz – przy kościele, tj. przy ul. Słowackiego. Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej procesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Anieszka Szenkel ze Zdzieszowic i Radosław Podgórniak z Opola — zapowiedź III; Anna Thiel i Bartosz Kobielarz z Kędzierzyna-Koźla
— zapowiedź III; Małgorzata Barteczko ze Zdzieszowic i Piotr Musiał ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest wsparciem seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych, a przed kościołem można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Elżbietę
Michalską-Wilk, lat 75, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenie społeczne ____________________________________________________
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Kościuszki –
Korfantego zapraszają na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się 7 czerwca (piątek) w Parku Miejskim w Zdzieszowicach. Początek o godz. 16.00. Przewidziano
wiele atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.

Wniebowstąpienie – ciąg dalszy ______________________________________________
jakieś słowa, np. znane każdemu Żydowi
tzw. Błogosławieństwo Aaronowe? – tego
nie wiemy. Ale widać wyraźnie, że sam gest
musiał głęboko zakorzenić się w pamięci
Kościoła. W tym błogosławieństwie Jezus
całkowicie sprzymierza się z uczniami. Jest
to jakby antycypacja zesłania Ducha Świętego. Błogosławieństwo jest niezwykle głębokim gestem komunikacji – niejako nie-

widzialnym pomostem między tym, który
błogosławi, i tym, który błogosławieństwo
przyjmuje. Uczniowie to rozumieją i odczytują jako zapewnienie, że Jezus nie pozostawia ich samym sobie. Błogosławieństwo
trwa i na nich spoczywa. Warto pamiętać,
że Wniebowstąpienie jest świętem błogosławieństwa, gdyż gest ten ożywia się np.
w końcowym błogosławieństwie Mszy św.

R. VI: 2019, nr 22 (293)
W głębię tajemnicy dziś przeżywanej uroczystości Wniebowstąpienia Pana Jezusa wprowadza nas Ewangelista Łukasz: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce,
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, [wielbiąc i] błogosławiąc
Boga”. W podobnym duchu o wniebowstąpieniu opowiadają prywatne objawienia Maryi,
gdzie czytamy (przekazuję za cytowaną ostatnio podczas nabożeństw maryjnych książką
Życie Maryi w wizjach wielkich mistyczek):
„Wczesnym rankiem ostatniego dnia pobytu
zmartwychwstałego Zbawiciela na ziemi wyszedł On z Wieczernika razem ze swoimi jedenastoma apostołami. Maryja, święte kobiety
i około stu uczniów szli za nimi, gdy powoli
wstępowali na Górę Oliwną. Kiedy wszyscy
zgromadzili się na szczycie wzgórza, Jezus stanął na dużym, płaskim kamieniu i przemawiał
do nich z pełną spokoju czułością. Następnie
powiedział kilka słów swojej Matce. Uklękła
pokornie u Jego stóp i poprosiła Go, by udzielił im wszystkim ostatniego błogosławieństwa. Gdy klęczeli, Jezus uniósł prawą rękę
i zwracając się w cztery strony świata powoli
i uroczyście udzielił całemu światu błogosławieństwa”. Powyższe teksty, zarówno ten natchniony, jak i pochodzący z prywatnych wizji

2 czerwca 2019 r.

Maryi, potwierdzają niezwykle ważny
szczegół Chrystusowego pożegnania
– jest nim arcykapłańska posługa błogosławienia. Możemy powiedzieć, że
ostatnim aktem Jezusa danym Kościołowi do oglądania jest Jego błogosławieństwo. Czy wypowiadał przy tym

G. Fugel, Wniebowstąpienie, ok. 1893 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
2 czerwca – VII Niedziela Wielkanocna – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za †† rodziców Stefana i Mariannę Krawczyk, †† trzy siostry, † brata
oraz †† dziadków z obu stron
10.30 – za † Małgorzatę Marek w 1. rocznicę śmierci i w dzień ziemskich
urodzin, † jej męża Jana, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Ignacy Zając
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
dzieci i wnuków oraz o opiekę Bożą w ich rodzinach
3 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy
18.00 – za † męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę Ernę, †† teściów, †† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz † przyjaciółkę Krystynę i dusze w czyśćcu cierpiące
		– nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
4 czerwca – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Franciszka
z okazji 37. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
		– nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
5 czerwca – środa — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
7.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Czekała, † siostrę Różę, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
		– nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
6 czerwca – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † męża i ojca Jana Plutę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7 czerwca – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elfrydy z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

8 czerwca – sobota — wspomnienie św. Jadwigi Królowej
13.00 – ślub rzymski: Kinga Karbownik i Dominik Domarski
17.30 – nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
18.00 – za † Romana w 2. rocznicę śmierci
9 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Emilii z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Otylii i Zygmunta
z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża i ojca Helmuta Rudoll w 3. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i dziadków z obu stron, † kuzyna Antoniego Milicz i † kuzynkę Jadwigę Koleczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W tygodniu trwającej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego serdecznie zachęcam do udziału w niej: od poniedziałku do środy po Mszach św., zaś
od czwartku do soboty w ramach odprawianych nabożeństw.  
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. porannej oraz podczas
nabożeństwa o godz. 17.30 w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ W sobotę (8 czerwca) o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu
odbędzie się uroczystość święceń prezbiteratu. Na tę okoliczność Biskup Opolski
wystosował Odezwę, której treść jest załącznikiem do niniejszego numeru Informatora. Dla naszego miasta wydarzenie to jest szczególnie ważne, gdyż jednym
z przyjmujących święcenia będzie zdzieszowiczanin – ks. Mateusz Mandalka; w niedzielę o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego ks. neoprezbiter odprawi swoją
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

