▪▪ W piątek o godz. 19.30 zapraszamy młodzież obu zdzieszowickich parafii na Krąg Biblijny; uczestników prosimy o przyniesienie Pisma Świętego (Starego Testamentu).
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy w naszej parafii przeżywać uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej, a w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpią do sakramentu pokuty. Szczegółowy plan wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— piątek, godz. 18.45 – tzw. próba generalna przed Komunią św.
— sobota, godz. 10.30 – pierwsza spowiedź św.
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne
▪▪ Na Górze Świętej Anny w sobotę pielgrzymka rowerzystów, a w niedzielę miłośników koni zaprzęgowych.
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„Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie”

▪▪ Przypomnienie! Parafia św. Antoniego organizuje 14 czerwca br. wyjazd do Wrocławia na operę Giuseppe Verdi’ego pt. „Makbet”; zapisy do środy w zakrystii
kościoła św. Antoniego; koszt 60 zł (płatne przy zapisie).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Majchrzak ze Zdzieszowic i Adam Klimaszewski z Boguszowa-Gorców — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Jerzego Jarosza, lat 56, z ul. Górnej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

„Pan jest moim pasterzem…” ciąg dalszy _ ________________________________
wybranych pasł, prowadził do źródła
wody żywej”. W języku kościelnym symbolika związana z Dobrym Pasterzem
funkcjonuje po dzień dzisiejszy, np. biskupów nazywa się pasterzami, a pisma
przez nich kierowane do wiernych – „listami pasterskimi”. W pewnym sensie
symbolem władzy pasterskiej jest noszony na ramionach przez papieża i niektórych arcybiskupów paliusz (pas tkany
z wełny owiec, błogosławionych w Rzymie we wspomnienie św. Agnieszki).

Ojciec Święty Paweł VI zarządził, że w Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół będzie się
szczególnie modlił o nowe powołania do
stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Kolejni papieże z tej okazji kierowali do wierzących orędzia, podawano też myśli przewodnie i wydłużono modlitwę na cały
tydzień. W tegorocznym Orędziu Ojciec
Święty Franciszek napisał m.in.: „Uczyńmy
z naszych serc «żyzną glebę» do słuchania i przyjęcia Słowa Bożego oraz do życia
nim i przynoszenia dzięki temu owoców”.
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Czwarta Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół
w liturgii przywołuje ten piękny biblijny obraz
Boga troszczącego się o swój lud, do którego
wiele razy nawiąże sam Jezus. Został On posłany do „zagubionych owieczek z domu Izraela” i tak, jak prawdziwy pasterz, troszczy się
o zbłąkaną owieczkę – „Syn Człowieczy przy-

szedł, żeby ratować, co było zagubione”. W przeciwieństwie do najemnika, który zostawia swoje owce
bez opieki, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, Chrystus jest dobrym
pasterzem i czuwa nad wszystkimi,
nawet nad tymi, które „nie są z Jego
owczarni”. Chrystus jest dobrym
pasterzem, czyli takim, który „oddaje swoje życie za owce”. Po swym
zmartwychwstaniu przekazał Jezus
władzę pasterzowania uczniom,
mówiąc przy tym do Piotra: „Paś
owce moje, paś baranki moje!”.
W czasach apostolskich przełożeni
gminy są wzywani, aby byli „żywymi przykładami dla stada”. W ten
sposób będą mogli otrzymać kiedyś niewiędnący wieniec chwały od
Najwyższego Pasterza. Występując
zaś kiedyś w roli sędziego świata,
Syn Człowieczy jak pasterz „oddzieli
owce od kozłów”. W przyrównaniu
pasterza do najcenniejszego zwierzęcia z całej jego trzody – tak należy pojmować stwierdzenie o tym,
że Chrystus jest ofiarnikiem i żertwą ofiarną zarazem – apokaliptyczny Baranek „będzie wszystkich

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
11 maja – Niedziela IV Wielkanocna
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy i Norberta oraz
opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej
		– za †† rodziców Sabinę i Stanisława, †† teściów Helenę i Władysława
oraz †† z pokrewieństwa
		– chrzest: Jakub Andrzej Adamski
17.00 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Wacław i opiekę
Bożą w rodzinie oraz za † męża Alojza i †† z pokrewieństwa z obu stron
12 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – o dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminów dla Piotra Galińskiego
13 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo fatimskie
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
14 maja – środa — święto św. Macieja, Apostoła
7.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 70. rocznicy urodzin
17.30 – nabożeństwo majowe (prowadzi DDP „Stokrotka”)
15 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † syna Waldemara Wieczorka w 4. rocznicę śmierci, † męża Gintera oraz †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
16 maja – piątek — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Franciszkę Obstoj, † męża Ryszarda, † Małgorzatę Ligarską oraz
†† z pokrewieństwa

17 maja – sobota
13.00 – ślub rzymski: Katarzyna Ożga i Tymoteusz Kozłowski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † rodziców Klarę i Jerzego Dostal, †† siostrę i szwagra Gabrielę
i Franciszka Sławicki oraz † teścia Helmuta Blautzik
18 maja – Niedziela V Wielkanocna
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla bratanicy Edyty z okazji 40. rocznicy urodzin
10.30 – Msza św. — uroczystość Pierwszej Komunii świętej
		– za †† rodziców Wilhelma i Klarę Sgraja, †† rodziców z obu stron, ††
braci Helmuta i Pawła, ††Karola i Marię Wojciechowskich, †† synów
Jana i Joachima oraz †† z pokrewieństwa
15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Mariusza
Okos z okazji 18. rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś obchodzimy światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczyna się Tydzień
Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Serdecznie zapraszam o godz. 17.00
na spotkanie i nabożeństwo majowe, które poprowadzą Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej z Leśnicy.
▪▪ Zespół Szkół imienia Jana Pawła II w Zdzieszowicach zaprasza w poniedziałek
12 maja o godz. 19.00 na uroczysty wieczór, który poświęcony będzie wspomnieniom Patrona – św. Jana Pawła II. W programie m.in.: prezentacja multimedialna, wystawa dotycząca Jego pontyfikatu, część artystyczna, poczęstunek
oraz refleksje przy kawie.
▪▪ We wtorek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Zgodnie
z sugestią wielu Parafian i zwyczajem w wielu innych parafiach, 13. dnia miesiąca
– od maja do października, będziemy odprawiali nabożeństwa fatimskie (Różaniec, Msza św. i procesja ze świecami). Serdecznie zapraszam.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, po której odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych.

