▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych, które w naszym
kościele sprawujemy o godz. 17.30 przy zachowaniu wszystkich obowiązujących
przepisów (najwyżej 55 osób, zasłanianie ust i nosa, zasada dystansowania się).
▪ Przypominam ponownie o możliwości przystępowania do Sakramentu Pokuty.
W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest pół godziny przed Mszą św., a wieczorami podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
▪ W dalszym ciągu będziemy praktykować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu – godzinę przed nabożeństwem majowym (gdy po nim jest Msza św.)
i godzinę po porannej Mszy św. (chodzi o środę).
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Gizelę
Białas, lat 77, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie…

Dzieje Apostolskie: wyprawy misyjne – ciąg dalszy _____________________________
od judeochrześcijan i zwraca się najpierw
do Żydów. Momentem przełomowym tej
wyprawy jest mowa w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Jest to typowy przykład
przepowiadania do świata żydowskiego,
podobny do wystąpienia Piotra w dzień
Pięćdziesiątnicy i mowy Szczepana wobec Sanhedrynu. Jest to najpierw „powtórka” z dziejów Starego Testamentu:
wybranie ojców i narodziny ludu, wyzwolenie z Egiptu i wędrówka przez pustynię,
dar Prawa, wejście do Ziemi Obiecanej,
królestwo Saula i obietnica dla Dawida,
potomka, który będzie Mesjaszem i Zbawicielem – jest nim Jezus, o którym mówił
Chrzciciel, ostatni z proroków. Druga część
mowy to proklamacja Jezusa, a trzeci – zaproszenie do nawrócenia: w Jezusie jest
przebaczenie i usprawiedliwienie poprzez
wiarę w Niego. Pierwszą reakcją wielu Żydów jest jego przyjęcie. Jednak później nastąpi wyraźne odrzucenie. Dlatego orędzie
zostanie skierowane do pogan. Podczas
tej pierwszej wyprawy ma miejsce wydarzenie zilustrowane na pierwszej stronie.

To jest pierwsze bezpośrednie spotkanie Pawła ze światem pogańskim, jakie
opisuje Łukasz, wraz ze wszystkimi dwuznacznościami. Dzieje się w Listrze po cudzie uzdrowienia chromego, który jako
„znak” programowy (taki był też pierwszy cud Jezusa i Piotra) pokazuje, że dzięki
Jezusowi człowiek unieruchomiony przez
swoje winy, „zaczyna chodzić”. Właśnie
w Listrze, w Likaonii, gdzie opowiadano,
że Zeus i Hermes przyszli na ziemię i nikt
nie otworzył im bram oprócz dwojga staruszków, małżonków Filemona i Baucis,
którym bogowie potem się hojnie odpłacili, wyczuleni już mieszkańcy chcieli złożyć im ofiarę. Paweł i Barnaba zaś rozdarli
swe szaty na znak oburzenia, z powodu
bluźnierstwa, a potem Paweł zwraca się
do pogan, czyli ludzi czczących wielu bogów, mówiąc: „Musicie odwrócić się od
tych wszystkich «próżnych» rzeczy”: tymi
próżnymi rzeczami są ofiary składane bogom. Scena ta uczy, że także dziś chcemy
mieć Boga na ziemi! Ileż tych bogów posiadamy, gotowi nawet składać im ofiary!

R. VII: 2020, nr 20 (343)
Lektura Dziejów Apostolskich dostarcza
nam w tegorocznym czasie wielkanocnym
wielu dobrych natchnień i okazji do odnowienia umiłowania Kościoła poprzez dostrzeżenie, że w Nim Jezus Chrystus przez
moc Ducha Świętego kontynuuje swoje
zbawcze dzieło. Dzieje Apostolskie pokazują, że działanie to nie zamyka się ani na
jednym miejscu (nawet tak ważnym jak
Jerozolima), ani na jednym narodzie, „aby
Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor

M. C. l’Ancien, Św. Paweł i św. Barnaba w Listrze , 1644 r.
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15,29). Jest to zamysł Boga, który ujawnia się przez fakty – czy to pozytywne,
jak Pięćdziesiątnica, chrzest etiopczyka,
nawrócenie Szawła, chrzest Korneliusza
(o czym wspomnieliśmy tydzień temu),
czy przez negatywne, jak na przykład prześladowania, które my czasem rozumiemy
dopiero po czasie. Opis rozprzestrzeniania
się Słowa, który zajmuje w Dziejach zasadnicze miejsce, Łukasz niemal utożsamia z misyjną działalnością Pawła, zawartą
w trzech jego misyjnych wyprawach. W każdej z nich znajduje się
jedna, główna mowa skierowana
kolejno do świata żydowskiego
(mowa w Antiochii Pizydyjskiej),
pogańskiego (mowa w Atenach)
i chrześcijańskiego (mowa w Milecie). Wskazuje to na zachodzące
w Pawłowych wspólnotach procesy, potwierdzone w zwieńczeniu tzw. trzeciej wyprawy,
ukazując już nie tyle opisy misyjnych wysiłków, co pracy w założonych wcześniej kościołach.
W tym miejscu myślę, że warto
podjąć nieco głębszą refleksję
przynajmniej o części pierwszej
podróży misyjnej Pawła. Ma ona
jeszcze mocne zabarwienie żydowskie – jej inicjatywa pochodzi

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
17 maja – VI Niedziela Wielkanocna
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji 80. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny, zwłaszcza o dary Ducha Świętego dla
wnucząt i pomyślne zdanie egzaminów
10.30 – w intencji Parafian, a zwłaszcza naszych chorych oraz wszystkich, którzy z powodu epidemii pozbawieni są życia sakramentalnego
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † mamę Marię Mende w 4. rocznicę śmierci, † ojca Ottona,
†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

18 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† teściów Janinę i Stanisława Nossek, †† rodziców Łucję i Pawła
Ludwig, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Eugeniusza z okazji 70. rocznicy urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
20 maja – środa
7.00 – za † męża Konrada Dreslera
17.30 – nabożeństwo majowe
21 maja – czwartek — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † wujka Alojzego Kampa w 4. rocznicę śmierci
22 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 7. rocznicę śmierci,
†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

23 maja – sobota
8.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członków
Grupy Modlitwy Ojca Pio oraz o opiekę Bożą dla ich rodzin
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Damiana z okazji
21. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
24 maja – VII Niedziela Wielkanocna – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za †† rodziców Genowefę i Aleksandra Krukowskich oraz †† z rodziny
10.30 – za † męża i ojca Norberta Kowolika w 4. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Katarzyny i Tymoteusza z okazji 6. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dnia 15 maja br. Biskup Opolski wydał nowy dekret, który zgodnie z przepisami
państwowymi rozluźnia niektóre restrykcje wprowadzone w związku z epidemią.
Dla posługi duszpasterskiej w parafii ważne są następujące zmiany:
– od niedzieli 17 maja w naszym kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 55 osób – wynika to z obowiązującego przelicznika: 1 osoba na 10 m2. Aby
umożliwić spełnienie tego wymogu nadal będą wystawiane na stoliku przy wejściu do kościoła kartki z Ewangelią dnia uprawniające do uczestniczenia we
Mszy św. oraz osobne kartki z refleksją na nabożeństwa majowe. Usilnie proszę o zabieranie tych kartek;
– znosi się ograniczenia w dopuszczaniu do służby przy ołtarzu dla ministrantów
i marianek; podtrzymany został zakaz organizowania zbiórek ministrantów i różnych form spotkań formacyjnych.
▪ Jutro (18 maja) będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej
okazji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało List pasterski, który
stanowi załącznik do niniejszego Informatora.
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

