– w przylegających do kościołów placach obowiązuje zasada dystansowania się,
zgodnie z którą, znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie; dla nas oznacza to, że jeśli będzie taka potrzeba i pogoda
pozwoli chętni będą mogli wziąć udział we Mszy św. przed otwartymi drzwiami
kościoła i włączonym zewnętrznym głośniku;
– znosi się ograniczenia w dopuszczaniu do służby przy ołtarzu dla młodzieży powyżej 13. roku życia.
▪ Próbując zachować ustalony tradycją rytm naszych praktyk pobożnościowych,
serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe. Aby spełnić wymóg najwyżej 37
osób w kościele, usilnie proszę o zabieranie jednej kartki przygotowanej na nabożeństwa majowe, zaś osoby pragnące uczestniczyć także i we Mszy św. powinny
zabrać zarówno jedną kartkę na nabożeństwo majowe i jedną kartkę z Słowem
Bożym na Mszę św. – kartki będą wystawione na stoliku przy wejściu do kościoła
w osobnych koszykach.
▪ W dalszym ciągu będziemy praktykować w naszym kościele codzienną adorację
Najświętszego Sakramentu – godzinę przed nabożeństwem majowym (gdy po
nim jest Msza św.) i godzinę po porannej Mszy św. (chodzi o środę).

Dzieje Apostolskie — trudności umacniają wspólnotę… – ciąg dalszy _____________
co większość z nich musiała uciekać z miasta. Następstwo tego okazało się jednak
dość paradoksalne, gdyż ta tragedia stała
się narzędziem, przez które ludzie Jezusa
zostali niejako wysłani do Judei i Samarii,
aby Kościół się dalej rozrastał i umacniał.
Ale w tej części Dziejów Apostolskich Łukasz ukazał nie tylko zewnętrzne trudności pierwszych chrześcijan, lecz także trudności i kryzysy, które zrodziły się wewnątrz
wspólnoty. Chodziło o nierówne traktowanie wdów w zależności od ich pochodzenia. Ta negatywna sytuacja pomogła
Apostołom zrozumieć, że nie są w stanie
zaspokoić wszystkich potrzeb wspólnoty.
Nie tylko dlatego, że jest ich tylko dwunastu, ale też, ponieważ są potrzeby szczególne, w zakresie których nie są kompetentni, zresztą nikt nie jest powołany czy
też zdolny do spełniania wszystkich zadań. Dobrze odczytana sytuacja kryzysowa

doprowadziła do powołania siedmiu diakonów, których wspaniała rola (choćby tylko
wspomnieć wymienionego wyżej Szczepana lub ewangelizującego Filipa) umocniła trzy filary wspólnoty: modlitwę, posługę słowa i obsługę stołów. Przy tej okazji
warto pomyśleć, że ta sytuacja jest znamiennym przykładem stylu, w jakim Kościół mierzył się z trudnościami, na jakie
napotykał. Taki styl, rozumiany przez nas
jako tradycja (czyli to, jak czynili nasi ojcowie) jest wezwaniem ciągle aktualnym,
dotyczącym także nas. Bo właściwie pojmowana tradycja jest czymś zupełnie przeciwnym do tradycjonalizmu, czyli nie polega na zachowaniu tego wszystkiego co
istnieje po to, aby mieć nad tym władzę
i kontrolę, lecz polega na przykładaniu
uwagi do tego, co czyni Duch, aby lepiej rozeznać i zrozumieć to, co jest do zrobienia
tu i teraz, także dzięki nowym strukturom.

R. VII: 2020, nr 18 (341)
Dzieje Apostolskie dostarczają nam w wielkanocne niedziele natchnień do refleksji
o Kościele i Jego posłudze. Wspomniałem
już o pierwszych działaniach apostołów
i uczniów Pana Jezusa (uzdrowienia i rozdzielanie jałmużny) potwierdzających wypełnianie się funkcji „nowej świątyni” rozumianej jako wspólnota wyznawców Jezusa
Chrystusa. Pośród tego konfliktu dwóch
świątyń wyłoniła się pierwsza fala prześladowań. Okolicznością, która z pewnością mocno drażniła przywódców religijnych Izraela była stale rosnąca liczba
wyznawców Jezusa, a także to, że pojawiali
się nowi, odpowiedzialni świadkowie, którzy w jedności z Apostołami podejmowali
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się funkcji przywódczych. Jednym z nich
został Szczepan, jeden z siedmiu wybranych diakonów, odważny wyznawca Jezusa
w Jerozolimie. Jego gorliwość i pozycja we
wspólnocie doprowadziły do aresztowania
go i postawienia oskarżeń o występowanie
przeciwko świątyni, a nawet grożenie jej
(warto w tym miejscu pomyśleć o oskarżeniach stawianych Jezusowi!). Szczepan
odpowiedział na to długą przemową, pokazując jak przełożeni Izraela zawsze odrzucali posłańców kierowanych do nich przez
Boga, w tym samego Jezusa i Jego uczniów.
Przywódcy z Jerozolimy wpadli w szał i ukamienowali Szczepana. Tak rozpoczęły się
prześladowania naśladowców Jezusa, przez

Fra Angelico, Głoszenie św. Szczepana i św. Szczepan do Sanhedrynu , 1448 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
3 maja – IV Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Barbarę i Czesława, †† dziadków oraz †† z rodzin
Król i Nowakowskich
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 91. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka, Henryka i Antoniego Bieniek, †† dwie siostry, †† trzech
braci, †† dwóch szwagrów, † bratową i †† z pokrewieństwa
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki i Teodora oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
4 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Floriana, męczennika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę i †† teściów
oraz †† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba i dusze w czyśćcu cierpiące
5 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Helenę i Ryszarda Sukieników, † siostrzeńca Tomasza,
†† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
6 maja – środa — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w rocznicę ziemskich urodzin
17.30 – nabożeństwo majowe
7 maja – czwartek
16.30 – Godzina święta i nabożeństwo majowe
18.00 – za †† Joachima i Annę Rychter, †† z rodziny oraz †† Karola i Waleskę
Pluta i †† z pokrewieństwa
8 maja – piątek — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę, †† teściów Zofię i Jana
Dominikan, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

9 maja – sobota
8.00 – za † Janinę Ignatowicz w 30. dzień po śmierci
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Eugeniusza Klose w 2. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w całej rodzinie
10 maja – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa Kalisz, † siostrę Erykę, †† braci Maksymiliana i Ernsta, † szwagra Henryka i † szwagierkę Marię [ofiarowana od syna]
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Dawida z okazji 30. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Piotra Wnuczek w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do
służby w Kościele, który rozpoczyna Tydzień Modlitw w tej intencji.
▪ Od dnia 1 maja obowiązuje nowy dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie
liturgiczne i duszpasterskie mające wpływ na zakres posługi w parafiach. Wśród
ważniejszych zmian są następujące:
– można już sprawować Sakrament Pokuty w zamkniętych konfesjonałach, z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. będzie pół godziny przed Mszą św., a wieczorami – z racji
nabożeństw majowych – podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu;
– przywraca się możliwość zwyczajowej formy pogrzebu; można też przeprowadzić kondukt z zachowaniem zasady dystansowania się. W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej. We Mszy pogrzebowej
obowiązują znane już ograniczenia co do liczby osób (1 osoba na 15 m2). W kaplicy na cmentarzu w Zdzieszowicach może przebywać jednocześnie 19 osób.
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

