religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii;
– uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Obowiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od
ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem powyższych ograniczeń. Na
cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremoniami
pogrzebowymi;
– w naszym kościele codziennie – godzinę przed wieczorną Mszą św. i godzinę
po porannej Mszy św. (chodzi o środę) – jest wystawiany do adoracji Najświętszy Sakrament. W tym czasie można też sygnalizować pragnienie przyjęcia Komunii świętej.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Stanisława Jusiela, lat 82, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Dzieje Apostolskie, czyli orędzie o Kościele – ciąg dalszy _______________________
faktów, ale wydarzenia interesują go o tyle
o ile przekazują pewne przesłanie o Kościele. Chodzi mu przede wszystkim o odpowiedź na pytania: Czym jest Kościół?
Jaka jest jego natura? Jaka jest jego misja? Jest to zresztą dokładnie takie samo
podejście jakie znajdujemy w ewangeliach
w odniesieniu do Pana Jezusa. O strukturze, autorze oraz dacie i miejscu powstania
Dziejów Apostolskich będzie okazja napisać jeszcze w następnych odcinkach, a dziś
proponuję rozważenie zilustrowanego
na pierwszej stronie wydarzenia. Chodzi
o uzdrowienie chromego dokonane mocą
Chrystusa przez apostołów Piotra i Jana.
Scena ta została opisana w trzecim rozdziale. Jest to o tyle ważne, że pierwsze
dwa rozdziały Dziejów są poświęcone narodzinom, wzrastaniu i tożsamości wspólnoty. Od trzeciego rozdziału rozpoczyna

się opis działalności pierwotnego Kościoła
na rzecz człowieka: jest to symboliczny cud
przywrócenia władzy chodzenia człowiekowi sparaliżowanemu i wyłączonemu ze
świątyni. Interpretacja duchowa jest dość
czytelna. Chromy człowiek oznacza niemożliwość wewnętrznej wędrówki i życie
w stanie zależności. Nieraz tak jest z nami:
inni zanoszą nas tam, gdzie chce tego rynek, a my prosimy o to, co chcą nam dać.
Nasze relacje z innymi nieraz przypominają patrzenie kulawego, który patrzy nie
na Piotra, ale na to, co mógłby od niego
dostać. Piotr, tłumacząc cud, wskazuje,
że wiara w Jezusa Chrystusa i znajomość
tego, co uczynił, może owocować w każdym z nas, by będąc wykluczonymi, zablokowanymi, wchodzić przez bramę Piękną
jako wolni,a chwaląc przy tym Boga – tworzyć zdrowe relacje z innym.

R. VII: 2020, nr 16 (339)
Przeżywany w Kościele Okres Wielkanocny
to czas, w którym za sprawą przygotowanych przez Kościół czytań mszalnych jesteśmy zachęcani do rozważania jednej z nowotestamentalnych ksiąg Pisma Świętego,
znanej nam jako Dzieje Apostolskie. Wydaje się, że warto więc tegoroczne wielkanocne refleksje pojawiające się w Informatorze poświęcić tej księdze i jej przesłaniu.
Najpierw kilka uwag wstępnych. Polski tytuł Dzieje Apostolskie jest swobodnym
tłumaczeniem greckiego „Czyny Apostołów”. Tytuł ten pojawił się jednak dopiero w III w. i to w języku łacińskim (Acta
omnium apostolorum). Nie pochodzi on
zatem od autora i nie odpowiada zresztą
treści. Autor podaje
bowiem tylko wykaz
apostołów, a szerzej
omawia wystąpienia
Piotra i działalność
Pawła, poza tym nic
nie wspomina o działalności innych apostołów. Autorowi nie
chodzi więc o biografię apostołów, lecz
o pokazanie rozwoju
Kościoła od pierwszej
wspólnoty kościelnej
w Jerozolimie aż po

19 kwietnia 2020 r.

krańce ziemi. Apostołowie są tylko świadkami i misjonarzami, narzędziami w dziele
rozszerzania się Kościoła. Czasami używa
się sformułowania, że Dzieje Apostolskie
to historia pierwotnego Kościoła. Ale i to
nie jest do końca poprawne jej określenie.
Księga ta nie jest bowiem historią pierwotnego Kościoła w sensie ścisłym, to znaczy takim jak dziś w czasach nowożytnych
traktujemy historię, czyli kronikarsko uporządkowanie danych z pewnego przedziału
czasowego, ale jest historią w sensie biblijnym. A to znaczy, że autor prezentując
pewne wydarzenia chce przekazać orędzie
o Kościele. Inaczej mówiąc, na wydarzenia
nie patrzy on z punktu widzenia kronikarza

Rafael Santi, Piotr i Jan uzdrawiają chromego , 1515 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
19 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Rudolfa z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ryszarda z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

20 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za † ojca Henryka, †† z rodzin Chucherko i Kwiatek
21 kwietnia – wtorek
18.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Władysława, † bratową Walerię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
22 kwietnia – środa
7.00 – za †† rodziców Martę i Karola Śmieja oraz Janinę i Mieczysława
Wojniłowiczów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
23 kwietnia – czwartek — uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
18.00 – za † Stanisława Jusiela, †† rodziców Stefanię i Bronisława Jusiel
oraz Władysławę i Jana Bulskich, † siostrę Krystynę, † ojca Józefa
Piechotę oraz †† z pokrewieństwa
24 kwietnia – piątek
18.00 – za † ojca Stanisława Głuszek w 55. rocznicę śmierci, † matkę Józefę,
†† dwie siostry, †† dwóch szwagrów oraz †† z rodzin Kral i Głuszek
25 kwietnia – sobota — święto św. Marka, ewangelisty
8.00 – w intencji o dobre urodzaje, o potrzebny deszcz oraz o ustanie epidemii i zdrowie
16.00 – chrzest: Paweł Neukirch

18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kowolik i Prysak oraz za † męża Norberta z okazji jego ziemskich urodzin

26 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
8.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od koleżanek]
10.30 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Leonharda Czernka oraz †† z pokrewieństwa Czernek i Marek

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas i rozpoczyna się 76. Tydzień Miłosierdzia pod
hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. Przy tej okazji gorąco dziękuję
wszystkim włączającym się w działania Parafialnego Zespołu Caritas.
▪ Wobec istniejącej sytuacji pandemii i w związku z nowymi rozporządzeniami
władz państwowych oraz dekretem Biskupa Opolskiego obowiązującym od poniedziałku 20 kwietnia, informuję o ważniejszych i praktycznych konsekwencjach,
które mają wpływ na posługę i funkcjonowanie duszpasterstwa w naszej parafii:
– do odwołania przedłużona jest dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa we
Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne;
– od poniedziałku w naszym kościele nie może przebywać jednocześnie więcej
niż 37 osób – wynika to z obowiązującego przelicznika: 1 osoba na 15 m2 (realna
powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 555,7 m2). W liczbie tej winni
się znajdować także usługujący. Bardzo proszę, by przy zajmowaniu miejsc rozproszyć się na wszystkie sektory ławek.
– wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz
w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas
trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu
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

