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Drodzy Diecezjanie! Rozpoczynając dziś 
Oktawę Wielkanocy, łączę się z Wami 
w przeżywaniu – inspirowanych Słowem 
Bożym – spotkań ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem, w których objawia On swoją 
chwałę, umacnia wiarę uczniów, ożywia 
ich nadzieję i budzi coraz większą miłość 
ku Sobie i braciom. Życzę, by światło 
Wielkanocnego Poranka, które rozbłysło 
wczoraj na nowo w naszych świątyniach, 
było dla Was i Waszych rodzin źródłem ży-
cia, pokoju i radości, które nie przeminą. 
Oktawa Wielkanocy w tym roku jest jed-
nocześnie duchowym przygotowaniem 
do oczekiwanej przez wielu kanonizacji 
Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, która 
odbędzie się w Rzymie w najbliższą nie-
dzielę 27 kwietnia. Wykorzystajmy ten 
czas na ufną modlitwę i radosne oczeki-
wanie, które w ramach różnych inicjatyw 
w całej diecezji, zaproponują Wam dusz-
pasterze. W sobotni wieczór w Opolu – 
pod przewodnictwem biskupa Pawła Sto-
brawy – odbędzie się centralne czuwanie 
modlitewne przed kanonizacją. Rozpocz-
nie się o godz. 18.00 w kościele pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła tzw. Drogą 
Światła do kościoła seminaryjnego, gdzie 
po refleksji słowno-muzycznej wokół na-
uczania papieskiego zostanie odprawiona 
Msza św. Spotkanie zakończy Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, która potrwa 
do godz. 22.00. 
Na uroczystości kanonizacyjne do Rzymu 
udaję się wraz z biskupem Rudolfem Pier-
skałą i wieloma pielgrzymami z całej die-
cezji. Zabieramy wdzięczność Kościoła 

Komunikat Biskupa Opolskiego dotyczący 
obchodów kanonizacji b ł. Jana Pawła II w Diecezji Opolskiej

opolskiego za dar nauczania i przykład 
świętości nowych Świętych Papieży, szcze-
gólnie Jana Pawła II, którego gościliśmy na 
Górze Świętej Anny 21 czerwca 1983 r.  […] 
Po zakończonych uroczystościach bę-
dziemy też chcieli dziękować za dar kanoni-
zacji. Uczynią to najpierw kapłani podczas 
swego dorocznego „Emaus” 29 kwietnia 
w Branicach. Następnego dnia, 30 kwiet-
nia wieczorem, w Jemielnicy na wspól-
nym uwielbieniu spotka się młodzież, zaś 
na 1 maja zapraszam do Jemielnicy wszyst-
kie rodziny naszej diecezji na 3. Diecezjalne 
Święto Rodziny. Święto będzie połączone 
z Jarmarkiem Cysterskim […]. 
W niedzielę 4 maja za dar kanonizacji Jana 
Pawła II chce dziękować cały Śląsk Opol-
ski. Samorząd Województwa Opolskiego 
zaprasza tego dnia do katedry opolskiej 
na uroczysty koncert dziękczynny w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmo-
nii Opolskiej, który poprzedzi uroczysta 
Msza św. o godz. 18.30. Przed koncertem 
zaplanowano otwarcie wystawy „Jan Pa-
weł II na Śląsku Opolskim. Pamiętamy”, 
którą będzie można oglądać w katedrze 
opolskiej przez najbliższe tygodnie. 
Te centralne uroczystości nie wykluczają 
liturgii i nabożeństw w parafiach, do któ-
rych zorganizowania gorąco zachęcam 
duszpasterzy oraz wiernych. […]
Na radosne przeżywanie Oktawy Wielka-
nocny i czekających nas uroczystości ka-
nonizacyjnych, przeżywanych w wymia-
rze Kościoła powszechnego i w naszej 
diecezji, z serca błogosławię

Bp Andrzej Czaja

Śmierć zwarła się z życiem 
i w boju, o dziwy, 

choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
(Sekwencja na Niedzielę Wielkanocną)

Słyszymy, widzimy i doświadczamy 
jak śmierć zwiera się z życiem, 

zło z dobrem, kłamstwo z prawdą.
Paschalne wydarzenie, 

które zajaśniało w Jerozolimie,  
uczy nas, że nie do śmierci 

należy ostatnie słowo. 

Prawda, Życie i Dobro 
ucieleśnione w osobie Jezusa 

z w ycięż ył y, 
bo Chrystus zmartwychwstał! 

Z całego serca życzę wszystkim   
Drogim Parafianom i Gościom,  

aby pamięć o tym zwycięstwie 
napełniała radością i pokojem dziś,

a także dawała nadzieję i siłę  
w codziennym życiu.

Wasz Proboszcz



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

20 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — Zmartwychwstanie Pańskie
 6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
 10.30 – za † Helmuta Blautzik w 3. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę 

Blautzik i †† rodzeństwo z obu stron
 15.00 – nabożeństwo na cmentarzu
 18.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo i zdrowie dla Violetty i Mirosława Zając z okazji 25. 
rocznicy ślubu

21 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
 8.00 – za † męża Jana Marek, †† jego rodziców, 2 braci i siostrę, †† rodziców 

Elżbiet i Pawła Golombek, 4 siostry i brata oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sabiny i Andrzeja z oka-
zji 25. rocznicy ślubu

  – w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
 18.00 – za † Józefa Wilerta w 30. dzień po śmierci

22 kwietnia – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego dla Mate-
usza z okazji 20. rocznicy urodzin

23 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
 7.00 – za † męża Joachima Jarosz, †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacław-

czyk, †† teściów Annę i Ernesta Jarosz, szwagrów Norberta i Wik-
tora oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

24 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków oraz †† z rodzin Kauf 

i Pelka

25 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Anto-
niego Grüner z okazji 40. rocznicy ślubu

26 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
 8.00 – za † Sylwestra Musiał w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, 

3 szwagrów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Poniedziałek▪Wielkanocny▪obchodzimy▪zwyczajowo▪jako▪drugi▪dzień▪świąt▪wiel-
kanocnych▪–▪Msze▪św.▪jak▪w▪każdą▪niedzielę,▪nie▪będzie▪Nieszporów.

▪▪ W▪piątek▪25▪kwietnia▪o▪godz.▪19.30▪serdecznie▪zapraszam▪młodzież▪na▪dekanalne▪
czuwanie,▪które▪w▪kościele▪pw.▪Trójcy▪Świętej▪w▪Leśnicy▪prowadzić▪będą:▪ks.▪Da-
mian▪Staniek▪i▪diakon▪Michał▪Kaczówka.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪przypada▪II▪Niedziela▪Wielkanocna,▪czyli▪Miłosierdzia▪Bo-
żego.▪Jest▪to▪dzień▪kanonizacji▪błogosławionych▪Papieży▪Jana▪Pawła▪II▪i▪Jana▪XXIII.▪
Gorąco▪zachęcam▪do▪udziału▪w▪naszym▪parafialnym▪dziękczynieniu▪za▪dar▪świę-
tości▪i▪miłosierdzia,▪które▪chcemy▪wyśpiewać▪podczas▪nabożeństwa▪z▪udziałem▪
zespołu▪muzycznego▪o▪godz.▪17.00.

▪▪ Bardzo▪serdecznie▪dziękuję▪za▪ogromną▪życzliwość▪oraz▪pomoc▪w▪przygotowa-
niu▪i▪przeżyciu▪pierwszych▪w▪naszej▪parafii▪świąt▪wielkanocnych,▪zwłaszcza▪za▪
wykonanie▪Bożego▪Grobu▪i▪wielu▪innych,▪na▪pozór▪drobnych,▪ale▪ważnych▪prac.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪ jutro▪kolekta▪▪
przeznaczona▪jest▪na▪Katolicki▪Uniwersytet▪Lubelski,▪a▪w▪przyszłą▪niedzielę▪(Mi-
łosierdzia▪Bożego)▪–▪na▪Caritas▪Diecezji▪Opolskiej.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪Ja-
ninę▪Pluta,▪lat▪66,▪z▪ul.▪Korfantego,▪śp.▪Józefa▪Jarosz,▪lat▪58,▪z▪ul.▪Akacjowej▪oraz▪
śp.▪Alojzego▪Koszela,▪lat▪58,▪z▪ul.▪Miarki.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 18.00 – za † matkę Agnieszkę Segrodnik, †† dziadków i pokrewieństwo

27 kwietnia – Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Henryka z oka-
zji 40. rocznicy ślubu

 10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Kucharczyk, † babcię Joannę, 
† córkę Mariolę oraz †† z pokrewieństwa

  – modlitwa za roczne dziecko – Paulinę Rosół
  – chrzty: Rafał Kobielarz i Amelia Szkudlarek
 17.00 – nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II — „Świętość i miłosierdzie”
 18.00 – za † Józefa Gorzel, † matkę Marię, †† rodziców Mariannę i Piotra Góral, 

†† z rodzin Góral, Gatner i Sobota, † chrzestną Franciszkę Gąsiorowski

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 
tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl


