▪ W poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam Grupę Modlitwy Ojca Pio na
spotkanie modlitewne w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa majowego. Okazją do wznowienia spotkań (przy zachowaniu koniecznych
ograniczeń i zasad) jest dzień ziemskich urodzin naszego Patrona (25 maja 1887 r.)
▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych, które w naszym
kościele sprawujemy o godz. 17.30 (przy zachowaniu obowiązujących przepisów).
▪ Przypominam ponownie o możliwości przystępowania do Sakramentu Pokuty.
W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest pół godziny przed Mszą św., a także
dodatkowo 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).

Dzieje Apostolskie: rozstanie będące bliskością i misją – ciąg dalszy _____________
dociekaniach co do nieznanej przyszłości, ale winna być właściwym odczytaniem daru i misji w teraźniejszości, czyli
przeżycia wewnętrznej bliskości Jezusa
Chrystusa i dawania Jemu świadectwa.
Następnie w opisie „Wniebowstąpienia”
pojawiają się słowa o obłoku, który osłonił Jezusa i zabrał Go sprzed oczu uczniów.
Obłok ten przypomina nam moment Przemienienia, kiedy świetlisty obłok okrywał
Jezusa i uczniów. Przypomina też godzinę
spotkania Maryi z posłańcem Boga Gabrielem, który zwiastuje jej, że moc Najwyższego „okryje Ją cieniem”. Przypomina
również święty namiot Boga w Starym
Przymierzu, w którym obłok stanowi znak
obecności Pana, idącego przed Izraelem
w postaci obłoku także podczas jego wędrówki przez pustynię. Wzmianka o obłoku
zawiera jasny przekaz: zniknięcie Jezusa
nie jest jakimś wyruszeniem w drogę do
gwiazd, lecz wejściem w tajemnicę Boga,
we wspólnotę życia z Bogiem żywym, w sytuację Boskiej wyższości nad wszelką przestrzennością. Dlatego Jezus nie „odszedł

gdzieś”, lecz mocą samego Boga pozostaje
zawsze obecny z nami i dla nas.
Z kolejnych wersetów tekstu Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że podobnie jak
wcześniej przy grobie, tak i teraz ukazują
się dwaj mężowie w białych szatach i przekazują następujące przesłanie: „Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. W ten sposób zostaje
umocniona wiara w powtórne przyjście
Jezusa, która stanowi drugi filar chrześcijańskiej wiary. Ten, który stał się Człowiekiem, który na zawsze otworzył w Bogu
obszar człowieczeństwa, wzywa cały
świat do rzucenia się w otwarte ramiona
Boga, ażeby na koniec Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Tu pojawia się druga
refleksja: Czy rzeczywiście oczekujemy
powtórnego przyjścia Pana? Czy szczerze o to się modlimy? W takiej modlitwie
zawarta jest pewność nadziei, że nie ostanie się żaden bezsens, że ostatnim słowem
historii świata będzie zwycięstwo miłości.

R. VII: 2020, nr 21 (344)
W naszym wielkanocnym „karmieniu się”
natchnionym słowem zapisanym w Dziejach Apostolskich dzisiaj warto rozważyć
fragment związany z uroczystością dnia –
Wniebowstąpieniem Pańskim*. Łukasz właściwie rozpoczął tym opisem swoje drugie
dzieło, a wcześniej – co ciekawe – zakończył
nim pierwsze, tj. Ewangelię, której ostatnie
zdania brzmią tak: „Potem wyprowadził ich
ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do
Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, [wielbiąc i] błogosławiąc Boga”. Zdumiewające w tym jest to, że uczniowie po
definitywnym rozstaniu z Panem, zamiast
być smutni i bezradni wrócili do Jerozolimy
z wielką radością i wielbili Boga. Jak można
to zrozumieć? Chyba tylko tak, że nie czuli
się opuszczeni. Nie myśleli, że Jezus odszedł
od nich daleko i znikł w jakimś niedostępnym dla nich niebie. Byli pewni Jego nowej
obecności, która stała się teraz nieutracalna.
To zakończenie Ewangelii Łukasza pomaga
nam lepiej zrozumieć początek Dziejów Apostolskich, w których „Wniebowstąpienie”
Jezusa zostało dokładniej przedstawione.
Zniknięcie Jezusa poprzedza tu rozmowa,
w której uczniowie – będący ciągle jeszcze
--------------------------* Korzystam z: Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2.

24 maja 2020 r.

więźniami swych starych idei – pytają,
czy teraz nadszedł już czas ustanowienia królestwa Izraela. Tej idei odnowionego królestwa Dawida Jezus przeciwstawia obietnicę i misję. Treścią obietnicy
jest napełnienie ich mocą Ducha Świętego, misja zaś polega na tym, że mają
być Jego świadkami aż po krańce ziemi.
Pytanie o czasy i chwile pozostaje wyraźnie bez odpowiedzi. Tu pierwsza refleksja: postawa uczniów nie polega na

Garofalo, Wniebowstąpienie , 1520 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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

25 maja – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków, †† z rodzin Kopiec
i Pelka oraz Kauf i Plachetka

26 maja – wtorek — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za wszystkie mamy z naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

27 maja – środa
7.00 – za †† rodziców Leokadię i Jana Kachnowicz, †† z pokrewieństwa
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – nabożeństwo majowe

28 maja – czwartek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad,
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 maja – piątek — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † ojca Karola Czaplę z okazji jego ziemskich urodzin, †† rodziców
Marię i Joachima Kura, †† dziadków z obi stron oraz †† chrzestnych

30 maja – sobota
8.00 – za † Helenę Marchewka [ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Matki
Bożej Królowej Różańca Świętego]
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Elżbietę Michalską-Wilk w 1. rocznicę śmierci

31 maja – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
8.00 – za †† rodziców Sabinę i Franciszka Pabin oraz Henrykę i Leona Gołdyn, †† dziadków z obu stron
10.30 – za †† Julię i Mikołaja Pasławskich oraz†† z rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Cezary Oczko
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu maju: śp. Aleksander Zagojski,
śp. Gizela Białas

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do swoich diecezjan Odezwę
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi, która stanowi załącznik do
niniejszego Informatora.
▪ Od dnia dzisiejszego, tj. 24 maja br., na terenie Diecezji Opolskiej obowiązuje uaktualniony dekret Biskupa Opolskiego dotyczący niektórych kwestii liturgicznych i duszpasterskich (jego treść dostępna jest m.in. na naszej stronie internetowej i w gablotce). Do ważniejszych zmian i postanowień w nim zawartych należą:
– przedłużenie dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. dla wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne;
– wyraźniejszy nakaz, aby zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii wielkanocnej przy równoczesnym wprowadzeniu dodatkowych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty;
– dopuszczenie do udawania się do osób chorych także poza niebezpieczeństwem
śmierci, ale wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych;
– przyzwolenie na organizowanie – zakazanych dotąd – spotkań modlitewnych
i formacyjnych pod warunkiem zachowania zasady dystansowania się i innych
przepisów państwowych oraz traktowania ich nie jako zobowiązanie.
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

