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Dobrą inspiracją do refleksji o tajemnicy 
Trójcy Świętej, a jednocześnie o kulcie Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, wydaje się 
być prezentowany obraz włoskiego malarza 
Corrado Giaquinto. Bóg Ojciec jako władca 
świata, Syn Boży jako odkupiciel ludzi (owi-
nięty w całun, w którym zmartwychwstał, 
i częściowo obnażony, by można było zoba-
czyć rany zadane Mu podczas ukrzyżowa-
nia) oraz Duch Święty jako gołębica, zostali 
przedstawieni w typowy dla tamtego czasu 
sposób. Także tłum świętych, rozpoznawal-
nych po swoich atrybutach z wyekspono-
waną Matką Bożą w niebieskim płaszczu, 
odpowiada formowanej przez wieki właśnie 
w taki sposób również naszej wyobraźni. 
Tym, co zdecydowanie wyróżnia to dzieło, 
jest znak miłości Boga – ogromne serce, 
owinięte koroną cierniową, promieniejące 
pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. Myślę, 
że warto to zamyślenie nad obrazem, który 
powstał dużo wcześniej, niż oficjalnie wpro-
wadzony w Kościele kult Najświętszego 
Serca, uzupełnić piękną modlitwą św. Au-
gustyna († 430): „Czymże więc jesteś, mój 
Boże? Czymże, jeśli nie Panem, Bogiem? Bo 
któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg 
oprócz Boga naszego? O, najwyższy, najlep-
szy, najmożniejszy, bezgranicznie wszech-
mocny, najbardziej miłosierny i najspra-
wiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej 

obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, za-
wsze istniejący a niepojęty! Niezmienny 
jesteś, a przemieniasz wszystko, sam ni-
gdy nowy, nigdy stary, wszystko odna-
wiasz, a do starości wiedziesz pysznych, 
gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze dzia-
łasz, zawsze trwasz w spoczynku, gro-
madzisz, a niczego nie potrzebujesz, 

karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szu-
kasz, a niczego Ci nie brakuje. Kochasz, 
a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lę-
kasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się, 
a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie 
zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co na-
potkasz, chociaż nigdy tego nie utraciłeś. 
Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zy-
skiem. Nigdy się nie łakomisz, a żądasz 

pomnożenia tego, co dałeś. Daje się To-
bie ponad obowiązek, abyś Ty był dłużni-
kiem – a cóż z nas ma człowiek, co nie by-
łoby Twoje. Oddajesz długi, nic winien nie 
będąc. Długi darowujesz, nic nie tracąc. 
Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy 
mego życia święta. I cóż właściwie mówią 
ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują!  
Lecz biada, jeśli się o Tobie milczy!”. C. Giaquinto, C. Giaquinto, Święta TrójcaŚwięta Trójca, ok. 1754 r., ok. 1754 r.

wiary. W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” będą organizowane po Mszach 
św. wieczornych procesje teoforyczne wokół kościoła.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 
po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy lita-
nię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (po niej procesja teoforyczna wokół 
kościoła), natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę (6 czerwca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-

tkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele  św. Antoniego. 

 ▪ Również w przyszłą niedzielę na Górze św. Anny odbędzie się pielgrzymka Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych, której punktem centralnym będzie Eucharystia 
o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek, godz. 15.30 i piątek, godz. 15.30;
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 13.00 (dziewczynki), godz. 14.00 (chłopcy); 

od 17.00 okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci;
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Piecha ze Zdzieszowic i Mateusz Gajda ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w uroczystość Bożego Ciała oraz w przyszłą nie-
dzielę – będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za 
wsparcie i życzliwość. 

W znaku serca –W znaku serca –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ________________________________________________ ________________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

3030 maja maja  –– Niedziela — Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za †† rodziców Genowefę i Aleksandra Krukowskich oraz †† dziadków 

z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Natalii i Karola, o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci i łaski Boże 
dla całej rodziny oraz za †† z pokrewieństwa

  – chrzest: Karol Rybiałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Erykę i Jerzego Marciniak oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron

31 maja 31 maja – poniedziałek — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu maju: śp. Brygidę Cieślak

1 czerwca 1 czerwca – wtorek — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 12.00 – ślub: Katarzyna Wilkus i Dariusz Śmieja
 18.00 – za † męża Konrada Dreslera, †† jego rodziców Marię i Jana, †† braci 

i †† szwagierki oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2 czerwca 2 czerwca – środa 
 7.00 – za † Bolesława Molfę w 1. rocznicę śmierci, † jego mamę Jadwigę 

oraz †† z pokrewieństwa
 18.00 – za † męża i ojca Arkadiusza Lipińskiego w 1. rocznicę śmierci, †† te-

ściów oraz †† z rodziny

3 czerwca 3 czerwca – – czwartek — czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSAUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
 8.00 – za † Romana Kliś w 4. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
 9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i łaskę wiary dla dzieci, wnucząt, chrześniaków oraz o opiekę Bożą 
w rodzinie Gudaniec

 19.00–20.00 – adoracja w ramach diecezjalnego dziękczynienia za obecność 
Jezusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W środę serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami – zarówno panie i pa-
nów – o pomoc w pracach porządkowych w kościele i wokół naszego kościoła, 
które planujemy rozpocząć o godz. 9.00.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popu-
larnie zwana świętem Bożego Ciała. Z zachowaniem obowiązujących procesja eu-
charystyczna wyruszy z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 
9.30. Tegoroczna trasa procesji eucharystycznej – jak już zostało to zapowiedziane 
– poprowadzi przez Plac 1 Maja, ul Kopernika (1. ołtarz – przy skrzyżowaniu z ul. 
Żwirki), ul. Wigury (2. ołtarz), ul. Katowicką (3. ołtarz) i ul. Słowackiego (4. ołtarz 
– przy kościele). 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 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

4 czerwca 4 czerwca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † zięcia i szwagra Jerzego Ochlast oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5 czerwca 5 czerwca – sobota — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 18.00 – za † męża i ojca Jana Plutę

66 czerwca czerwca  – X– X  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Tadeusza, † Kazimierę, † Janinę, †† z rodzin Borowski i Król 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże bło-

gosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
 15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla córek Agnieszki i Urszuli z rodzinami oraz o opiekę Bożą dla wnu-
cząt: Nicoli, Kasi i Daniela 


