
R. VI: 2019, nr 25 (296) 23 czerwca 2019 r.

Kontekst parafialnej pielgrzymki oraz 
zbliżające się święto wielkich aposto-
łów zachęcają do podjęcia refleksji 
o początkach chrześcijaństwa w sto-
licy ówczesnego „świata” – w Rzymie. 
Na pytanie: kto pierwszy głosił nad Ty-
brem Ewangelię? odpowiedzi jednak 
nie znamy. Wiadomo tylko, że nowa 
wówczas religia dotarła do Wiecznego 
Miasta bardzo wcześnie. Stało się to 
z pewnością dzięki tutejszej diasporze 
żydowskiej, liczącej około czterdziestu 
tysięcy mieszkańców, utrzymującej – 

podobnie jak inne, rozsiane po całym basenie 
Morza Śródziemnego – żywe kontakty z Je-
rozolimą. Potwierdzeniem tego, że część Ży-
dów w Rzymie wcześnie przyjęła chrześcijań-
stwo, mogą być gwałtowne zamieszki w ich 
łonie, jakie już w połowie stulecia wybuchały 
na tle religijnym, wywołując w mieście nie-
pokoje tak kłopotliwe, że w 49 roku cesarz 
Klaudiusz zarządził wydalenie wszystkich Ży-
dów z miasta. Mogli oni tam powrócić do-
piero po śmierci Klaudiusza, gdy ze względów 
gospodarczych w 54 roku edykt uchylono. 
Nie wiemy także, kim byli wcześni założyciele 
tutejszych wspólnot chrześcijańskich, nazy-
wanych wtedy „Kościołami”. Mamy bowiem 
świadomość, że Piotr i Paweł, pierwsi rzymscy 
apostołowie, przybyli w czasach trochę póź-
niejszych, gdy gmina rzymska, do której pisali 
wcześniej swoje listy, była już zorganizowana. 
Niezwykle ciekawe jest i to, że pisma Nowego 
Testamentu nie zostawiają informacji o rzym-
skich dziejach św. Piotra; nie podają ani tego, 
kiedy udał się do Rzymu, ani jak i gdzie stra-
cił życie. Zresztą w Dziejach Apostolskich nie 
znajdziemy też żadnej wskazówki na temat 
zakończenia ziemskiej misji św. Pawła. Warto 
jednak sięgać do bardzo starej tradycji, czę-
ściowo historycznej, częściowo legendarnej, 
która samemu tylko Piotrowi wyznacza szes-
naście miejsc związanych z pobytem pierw-
szego apostoła w Wiecznym Mieście.

 ▪ We wtorek (25 czerwca) Mszą św. o godz. 5.00 rozpocznie się parafialna piel-
grzymka do Włoch, która potrwa do soboty (6 lipca). Podczas mojej nieobecno-
ści posługę w parafii będzie pełnił ks. Prałat Antoni Komor, któremu z serca dzię-
kuję za podjęcie się zastępstwa i życzę radosnych spotkań „wśród swoich”. 
Kancelaria parafialna w tym czasie będzie nieczynna.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 
25. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszej diecezji jest to 
także dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Za-
praszam w tym dniu na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W sobotę obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 
będą celebrowane o godz. 8.00 i 19.00. 

 ▪ W sobotę i niedzielę (29 i 30 czerwca) na Górze Świętej Anny odbędzie się do-
roczna Pielgrzymka Mężczyzn. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem Mszą 
św. o godz. 18.00, zaś Suma odpustowa rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karina Kuszek z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowi-
cach) i Marcin Polak z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowicach)  — zapowiedź I; 
Agnieszka Kupka z Poznania (wcześniej zam. w Zdzieszowicach) i Michał Zawadzki 
z Poznania— zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w sobotę – na po-
trzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”

Rafael, Uwięzienie św. Piotra (fragment), 1514 r.

D z i ę k u j e m y



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

23 czerwca – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Norberta Kowolika, †† chrzestnych z obu stron
  – za † ojca Karola Czaplę z okazji jego ziemskich urodzin, †† rodziców 

Marię i Joachima Kura, †† dziadków oraz †† chrzestnych
 10.30 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa
  – za † Marię Kalińską [od rodziny Boroniów z Krakowa]
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Katarzynę 

i † szwagra Antoniego oraz o błogosławieństwo Boże i potrzebne  
łaski dla całej rodziny

24 czerwca – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 12.00 – ślub rzymski: Małgorzata Barteczko i Piotr Musiał
 19.00 – za † siostrę Annę, † jej męża Henryka, †† dwóch braci i bratową 

oraz †† rodziców Jadwigę i Jana John i dusze w czyśćcu cierpiące

25 czerwca – wtorek 
 19.00 – za †† rodzeństwo Irenę i Stanisława oraz †† dziadków z rodzin Dziura 

i Górniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

26 czerwca – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy Kwoczała z oka-
zji 80. rocznicy urodzin oraz dla Małgorzaty Klepek z okazji 60. 
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

27 czerwca – czwartek
 19.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę oraz  †† z pokrewieństwa 

28 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 18.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

29 czerwca – sobota — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 8.00 –  za † tatę Wiesława Witczaka, † dziadka Jana Pancerza i †† z ro-

dziny
 19.00 – za † żonę i mamę Józefę Karczmarczyk, †† rodziców Walerię i Anto-

niego oraz Eugenię i Władysława, †† szwagrów Stefana i Jana

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Zgodnie z wolą Biskupa Opolskiego i wezwaniem Episkopatu Polski oraz w na-
wiązaniu do Oświadczenia w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Pol-
sce, w dzisiejszą niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce, po każdej Mszy św., 
zostaną odśpiewane suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny…” jako akt publicz-
nego przebłagania za popełnione w ostatnim czasie w Polsce profanacje wizerun-
ków i świętych symboli. Tekst Oświadczenia stanowi załącznik do Informatora.

 ▪ Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. neoprezbitera Mateusza Mandalkę, który głosi 
słowo Boże i po Mszach św. będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Bło-
gosławieństwo to łączy się z możliwością zyskania odpustu zupełnego. 
Nasz gość poprowadzi również o godz. 15.30 comiesięczne spotkanie kateche-
tyczne „przy kawie”, którego temat brzmi: „Zagadnienia eschatologiczne w wy-
branych motetach Jana Sebastiana Bacha”. Serdecznie zapraszam.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej tak zwa-
nej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do czwartku po Mszach 
św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy św. porannej odpra-
wione będzie nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 24 czerwca do 1 września) Msze św. wie-
czorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ W poniedziałek 24 czerwca o godz. 18.00 w kościele pw. św. Antoniego w Zdzieszo-
wicach odbędzie się uroczysta Msza św. z udziałem księży neoprezbiterow 2019. 
Po Mszy św. nowo wyświęceni kapłani udzielą błogosławieństwa prymicyjnego.

30 czerwca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Wiktorii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny

 10.30 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-
krewieństwa

  – modlitwa za roczne dziecko: Nikodem Hasterok
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu kwietniu: † Danutę Kwiatkowską, 

† Zbigniewa Barborkę

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


