św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Tegoroczną trasę procesji eucharystycznej
w uroczystość Bożego Ciała ustalono podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej jeszcze z uwzględnieniem bardziej restrykcyjnych wymogów, ale nie
chcąc już jej zmieniać proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – przy
ulicy Katowickiej (numery 45–47), 2. ołtarz – przy ul. Prusa (numery 4–2), 3. ołtarz – przy ul. Strzeleckiej (przy numerach parzystych od 50 do 34) oraz 4. ołtarz –
przy dzwonnicy naszego kościoła (w stronę parkingu). Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej procesji już teraz w imieniu całej
Parafii gorąco dziękuję. Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów),
dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” będą organizowane adoracje Najświętszego Sakramentu.
▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone i uroczyście wręczone książeczki Droga do nieba, które otrzymają dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. Informuję przy okazji, że decyzją zainteresowanych rodziców tegoroczna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się
w dwóch terminach: 28 czerwca i 27 września.
▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Baron ze Zdzieszowic i Dawid Wieczorek ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w uroczystość Bożego Ciała oraz w przyszłą
niedzielę – jest przeznaczona na cele parafialne. Wydatki przeznaczamy na przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przewidzianych na dom
dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

R. VII: 2020, nr 23 (346)
Rozważana dziś tajemnica Trójcy Świętej
w kapitalny sposób wybrzmiewa w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy opisanym wraz
z pierwszą przemową Piotra w drugim
rozdziale Dziejów Apostolskich. Warto
więc kontynuować myśl sprzed tygodnia. Zostało już powiedziane, że Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w ramach
żydowskiego święta, a to oznacza, że

▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Arkadiusza Lipińskiego, lat 59, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

Trójca Święta w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy – ciąg dalszy ______________________
różnych reakcji – pobożni Żydzi byli zdumieni i oszołomieni, lecz mimo to otwarci
na naukę, a inni z uczniów Jezusa drwili.
W kontekście Pięćdziesiątnicy koniecznie
trzeba też odczytać przemówienie Piotra,
które jako programowe wygłosił pod wpływem Ducha Świętego. Ważne w tym tekście jest chrystologiczne i trynitarne rozumienie przez Piotra Pięćdziesiątnicy: „Tego
Jezusa wskrzesił Bóg z umarłych. Jesteśmy
tego świadkami. Gdy przez prawicę Boga
został wywyższony i od Ojca otrzymał

obiecanego Ducha Świętego, wylał Go, jak
widzicie i słyszycie”. Duch Święty należy
więc do centrum Boga (Ojca), aby objawić
się w eschatologicznej chwili, kiedy dzieło
zbawcze Chrystusa zostało dokonane.
Duch Święty równocześnie łączy osobę
Ojca z osobą Syna, objawiając światu Syna
i nawołując świat do złączenia się z Bogiem w Chrystusie: „Niech więc cały dom
Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że
tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali,
Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem”.

Guido Reni, Trójca Święta , 1625 r.

7 czerwca 2020 r.

Nowe Przymierze ma ścisły związek z Starym – jeden i ten sam Bóg daje zarówno
Torę, jak i Ducha (przez co stanowią w pewnym sensie jedność). Paralel między Synajem a Pięćdziesiątnicą jest wiele. Podobnie
jak na Górze Synaj palec Boży wypisał Dziesięć Przykazań na kamiennych tablicach, tak
podczas Pięćdziesiątnicy Tora została wypisana na tablicach serca – zgodnie z zapowiedziami proroków Jeremiasza i Ezechiela. Obu
tym wydarzeniom towarzyszyły podobne,
cudowne znaki: huk wichru i ogień w Jerozolimie przywołują na myśl ogień, dym i odgłosy pod górą Synaj. Tym jednak razem lud
Boży nie trzymał się z dala, lecz chwała Boża,
którą reprezentowały języki ognia, przyszła
do każdego z osobna. Pod górą Synaj ludowi
towarzyszyła „różnoraka rzesza”, podobnie
jak mieszkańcy różnych krajów byli obecni
podczas Zielonych Świąt. Obu wydarzeniom
towarzyszyło wiele języków (głosów). Cudowne wydarzenie dokonane przez Ducha Świętego to w istocie odwrócenie Babel (Rodzaju 11,1-9). Wtedy Bóg pomieszał
mowę ludziom, którzy swej jedności próbowali użyć w grzesznych zamiarach. Tutaj
Bóg sprawił, że ludzie rozdzieleni przez odmienność języków mogli wzajemnie rozumieć swoje wysławianie Boga – a taki przecież jest właściwy cel ludzkiej jedności. To
Boże dzieło doczekało się (jak zwykle) dwóch

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
7 czerwca – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00 – za † Romana w 3. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Otylii i Zygmunta
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty Szenkel z okazji
80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

8 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Jadwigi Królowej
17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jana Nowak, † siostrę Małgorzatę
9 czerwca – wtorek
17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † męża i ojca Helmuta Rudoll w 4. rocznicę śmierci, † jego matkę
Wilhelminę Vogel i †† jej mężów Jerzego i Rudolfa, †† dziadków
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10 czerwca – środa
17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta
Paterok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków i †† z pokrewieństwa z obu stron
11 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jerzego z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, † siostrę
Elżbietę i † jej męża Ericha Wiktor, †† teściów Annę i Maksymiliana
Filusz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
19.30–21.00 – adoracja w ramach diecezjalnego dziękczynienia za obecność
Jezusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie

12 czerwca – piątek
17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Justyny i Aleksandra
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
13 czerwca – sobota — wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
8.00 – za † Gizelę Białas [ofiarowana od mieszkańców ul. Żeromskiego]
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róż Różańcowych
18.45 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami
14 czerwca – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † ojca Zbigniewa Barborkę w 1. rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Tadeusza, † Janinę i † Kazimierę oraz za †† z rodzin Królów i Borowskich

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej.
▪ Serdecznie zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., którą rozpoczynamy godzinę przed wieczorną Mszą św., zaś
kończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa; w czwartek
adorację Najświętszego Sakramentu będziemy przeżywać – zgodnie z sugestią
naszego biskupa – w godzinach od 19.30 do 21.00.
▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Zgodnie z najnowszym dekretem Biskupa Opolskiego może się ona odbyć bez limitu uczestników, ale z zachowaniem reżimów sanitarnych, czyli zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub
zakrywania ust i nosa. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego kościoła po Mszy
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

