będą m.in.: występy seniorów z DDP „Stokrotka” oraz rodziców z PSP nr 2, gry i zabawy dla dzieci z animatorami, a także od godz. 20.00 „Biesiada pod gwiazdami”.
Przed piknikiem w godz. od 12.30 do 15.30 odbędzie się na naszym osiedlu pierwsza edycja charytatywnego „Biegu po Kiełbasę”, którego celem jest zachęcenie
do biegania i zebranie środków na leczenie i rehabilitację Poli Thiel.
▪▪ W przyszłą niedzielę (16 czerwca) uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
będą przeprowadzać na placu przykościelnym kwestę w ramach akcji „Pola nadziei”,
której celem jest wsparcie Fundacji Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

R. VI: 2019, nr 23 (294)

Duch Święty w Nowym Testamencie – ciąg dalszy _____________________________
Bożego. Począł się za sprawą Ducha Świętego. Jan Chrzciciel mówił o Nim: „Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie (...). On chrzcić was będzie Duchem
Świętym i ogniem”. Zanim Jezus zaczął
chrzcić Duchem Świętym i ogniem, sam
został ochrzczony w Jordanie, kiedy „Duch
Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica”. Ewangelista Łukasz
podkreśla, że Jezus udał się na pustynię
nie tylko prowadzony „w Duchu Świętym”,
ale „pełen Ducha Świętego” i zwyciężył
nad kusicielem. Pan Jezus, oficjalnie inaugurując swą misję w synagodze nazaretańskiej, odniósł do siebie proroctwo z Księgi
Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Ten
sam Duch będzie wspierał misję ewangelizacyjną Kościoła, zgodnie z obietnicą
złożoną uczniom przez Zmartwychwstałego: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca”. Według Dziejów Apostolskich
owa obietnica spełnia się w dniu Pięćdziesiątnicy: «I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić».
Wiele o Duchu Świętym dowiadujemy się
też z listów św. Pawła. Do Koryntian pisał,
że Chrystus, nowy Adam, na mocy zmar-

twychwstania stał się „duchem ożywiającym” – czyli został przemieniony przez życiodajną moc Ducha Bożego i sam stał się
początkiem nowego życia dla wierzących.
Chrystus udziela tego życia właśnie przez
wylanie Ducha Świętego. Od tego momentu życie wierzących nie jest już życiem
niewolników, ale życiem synów, ponieważ w ich sercach zamieszkał Duch Syna
i mogą wołać: „Abba, Ojcze!”. Duch Święty
wzbudza wiarę, rozlewa w sercach miłość
i przewodzi modlitwie chrześcijan. Jako
początek nowego istnienia, Duch Święty
wyznacza również nowy sposób działania człowieka wierzącego: „Mając życie
od Ducha, do Ducha się też stosujmy”. To
nowe życie przeciwstawia się życiu „według ciała”. Otwierając się na miłość ofiarowaną przez Ducha Świętego, chrześcijanin może cieszyć się owocami Ducha:
miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością.
Według św. Pawła wszystko to, co obecnie
posiadamy, jest jedynie „zadatkiem” lub
pierwocinami Ducha. W momencie ostatecznego zmartwychwstania Duch Święty
dopełni swego dzieła. Niezwykle przejmująca jest też nauka o Duchu Świętym św.
Jana, który ukazuje Go przede wszystkim jako Ducha Prawdy i Pocieszyciela.

El Greco, Pięćdziesiątnica , ok. 1614 r.

9 czerwca 2019 r.

Obchodzona dziś uroczystość zaprasza nas do
ponownego rozpoznawania obecności i działania Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej.
Pomóc w tym może jedynie On sam, a także
zgłębianie Pisma Świętego, które przecież
zostało napisane pod natchnieniem Ducha
Świętego, i ukazuje w swoisty sposób Jego
„język”, „styl” i „logikę”. Pismo Święte, poczynając od Starego Testamentu, pomaga nam
zrozumieć, że nic, co na świecie jest dobre,
prawdziwe i święte, nie może zaistnieć niezależnie od Ducha Bożego. Pisał o tym św. Jan
Paweł II w swej encyklice Dominum et Vivificantem („Pan i Ożywiciel”), a także w licznych katechezach. Z tych papieskich rozważań korzystam pisząc ten tekst. O Duchu
Świętym dowiadujemy się z Biblii od pierwszych jej słów. Opis dzieła stworzenia zaczyna
się od zdania: „Duch Boży unosił się nad wodami”, czyli stworzenie, życie – to wszystko
jest dziełem Ducha, który przenika widzialny
i stworzony przez Boga świat. Bardziej wyraźne objawienie Ducha Świętego daje nam
jednak Nowy Testament. Spośród ewangelistów najwięcej przekazał nam św. Łukasz.
W swojej Ewangelii pragnął on wykazać, że
tylko Jezus posiada w pełni Ducha Świętego.
Działanie Ducha ujawnia się także w Elżbiecie, Zachariaszu, Janie Chrzcicielu, a zwłaszcza w samej Maryi, ale tylko Jezus podczas całego ziemskiego życia posiadał w pełni Ducha

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
10 czerwca – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marzeny i Michała
z okazji 10. rocznicy ślubu, opiekę Aniołów Stróżów i dary Ducha
Świętego dla Madzi i Marcina oraz o opiekę Bożą w rodzinie
11 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
18.00 – za †† siostry Olgę Brauner i Annę Kaleta oraz za †† rodziców
12 czerwca – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny i Krystiana z okazji
20. rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Świętego i opiekę Bożą w rodzinie
13 czerwca – czwartek — Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róż Różańcowych
18.45 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 czerwca – piątek — Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Różę i Piotra, †† teściów Katarzynę i Hieronima,
† wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
15 czerwca – sobota
18.00 – za †† z rodzin Zelosko, Ludwig i Sytek

16 czerwca – Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla taty Włodzimierza
z okazji urodzin
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Janinę i Tadeusza Borowskich w 2. rocznicę śmierci, †† z rodzin
Borowski i Czuryłowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Tematem będzie organizacja letniego wypoczynku dla dzieci.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie w środę 12 czerwca po wieczornej Mszy św., które odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego (sala św. Antoniego). Temat spotkania brzmi: „Wrażenia i duchowe przeżycia
zdzieszowickiego misjonarza G. Watzlawika podczas podróży na misje do Japonii”.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Po Mszy św. (o godz. 18.45) gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie fatimskim (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).
▪▪ Również w czwartek (13 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje
święto patronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 18.00.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Małgorzata Barteczko ze Zdzieszowic i Piotr Musiał ze
Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Danutę
Kwiatkowską, lat 65, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne ___________________________________________________
▪▪ Samorząd naszego Osiedla, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz nasza szkoła zapraszają w sobotę 15 czerwca od godziny 16.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród atrakcji
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

