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Wśród wielu słów Zmartwychwstałego 
Pana zapisanych w ewangeliach warto 
zauważyć te, które z jednej strony wiążą 
się z braterstwem stołu, a z drugiej – mają 
niejako potwierdzić cielesność zmar-
twychwstania. W relacji Łukasza brzmią 
następująco: „(…) gdy oni z radości jeszcze 
nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 
do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni 
podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął 
i jadł wobec nich”. Gdy Piotr będzie póź-
niej zaświadczał o zmartwychwstaniu, 
powie w podobny sposób, że on sam i inni 
„jedli i pili [z Nim] po Jego zmartwych-
wstaniu” (Dz 10,41). Co istotne, posiłek 
w postaci ryby to uzupełnienie posiłku 
w postaci chleba w Emaus, a chlebem i ry-
bami nakarmiono tłumy pod-
czas cudu rozmnożenia, do któ-
rego obie te sceny posiłku na 
różne sposoby nawiązują. Te-
raz jednak to nie Jezus, lecz 
apostołowie są gospodarzami 
przygotowującymi posiłek, co 
wskazuje na ich rolę we wcze-
snym Kościele, kiedy będą ce-
lebrować Eucharystię „na pa-
miątkę” Jezusa. Przygotowanie 
i spożywanie posiłku Zmar-
twychwstałego Pana z apo-
stołami opisał również św. 

Jan. Działo się to nad Jeziorem Tyberiadz-
kim w Galilei. Już samo to miejsce przywo-
łuje wcześniej dokonany cud rozmnożenia 
chleba i ryb. Ale także forma pytania Jezusa 
jest sugestywna i powinna brzmieć raczej 
tak: „Dzieci, nic nie ułowiliście, prawda?”. 
Uwypuklona zostaje więc potrzeba uczniów, 
którą Jezus zaspokaja w obfitości. Uczniowie 
widzą Jezusa, który przygotowuje dla nich 
posiłek: ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz 
chleb. Posiłek przyrządzony przez Jezusa dla 
uczniów ma eucharystyczny wydźwięk. Ja-
nowa relacja: przyszedł, wziął chleb i podał 
im – podobnie i rybę, przywołuje zarówno 
rozmnożenie chleba oraz ryb, jak i tekst do-
tyczący Eucharystii, która pozostaje uprzy-
wilejowanym miejscem obecności Jezusa.

Duccio di Buoninsegna, Jezus ukazuje się ApostołomDuccio di Buoninsegna, Jezus ukazuje się Apostołom, 1310 r. , 1310 r. 

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (1 maja) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza 
na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu 
katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Od 14 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicja-
tywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w tym roku przypada 1 maja) i na-
stępującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Nie-
dziela Biblijna to także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. W związku 
z tym zapraszam na czytanie i słuchanie Słowa Bożego w naszym kościele pod-
czas nabożeństwa o godz. 16.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Rędziniak z Rybnika i Dariusz Ściebura ze Zdzie-
szowic (aktualnie z Rybnika) — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele charytatywne (Caritas Diecezji Opol-
skiej), zaś w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

Komunikat Biskupa OpolskiegoKomunikat Biskupa Opolskiego
na Niedzielę Mi łosierdzia Bożegona Niedzielę Mi łosierdzia Bożego
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Dzisiejsza niedziela, zamykająca oktawę Wielkanocy, jest zarazem Świę-
tem Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, 
jest imieniem samego Boga. Papież Franciszek w swoim nauczaniu pod-
kreśla, że miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za ludzi. Po-
dobnie i my powinniśmy czuć i podejmować odpowiedzialność za na-
szych bliźnich w potrzebie. Pan Jezus wyraźnie mówi: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Drodzy Diecezjanie, zwracam się zatem do Was z prośbą o rozważenie 
złożenia Jubileuszowej Ofiary, na miarę Waszych możliwości, na trzy 
szlachetne cele naszej diecezji:

•  na wsparcie dalszej renowacji katedry opolskiej,
•  na wsparcie funkcjonowania i rozwoju „Domu Nadziei”,
•  na wsparcie budowy kaplicy i remont w domu Duszpasterstwa Mło-

dzieży na Górze Świętej Anny.
Wpłat można dokonywać na określone konta znane Waszym duszpa-
sterzom. Będą też one wskazane w informacjach o tych dziełach poda-
nych na stronie internetowej naszej diecezji, które mogą także zostać 
zamieszczone przez Waszych duszpasterzy w gazetkach parafialnych.
Z serca błogosławię wszystkim realizującym miłość miłosierną w prak-
tyce życia codziennego.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski
Opole, dnia 20 kwietnia 2022 r.



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

2424 kwietnia kwietnia  – II – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BożegoNiedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Kazimierza Bukowińskich oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – za † mamę Otylię Prysak, †† chrzestnych z obu stron oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Zuzanna Kubis
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakra-

mentu (do godz. 16.00)
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety Rzepka z oka-
zji urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

25 kwietnia 25 kwietnia – poniedziałek — święto św. Marka, ewangelisty
 18.00 – za † brata Romana, †† rodziców Gertrudę i Eugeniusza Sobala, 

† dziadków Marię i Józefa Nosila, †† wujków Leona i Bernarda, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 kwietnia 26 kwietnia – wtorek — uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
w intencji rodzin Kowolik i Prysak

27 kwietnia 27 kwietnia – środa
 7.00 – za †† Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci, 

† ich syna Franciszka, †† rodziców i †† rodzeństwo

28 kwietnia 28 kwietnia – czwartek
 18.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  – za † męża Mieczysława Butkiewicza w 25. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców i teściów, † szwagra Radziewicza, † kuzyna, †† zięciów Anto-
niego i Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 kwietnia 29 kwietnia – piątek — święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
 18.00 – za †† Klarę i Wilhelma Sgraja, †† dziadków z obu stron, †† braci 

Helmuta i Pawła, † siostrę Gertrudę, † szwagra Erwina, † ich syna 
Horsta oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i jest zarazem niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie 
patronalne święto Caritas. Przy tej okazji gorąco dziękuję wszystkim włączającym 
się w działania Parafialnego Zespołu Caritas. 
Dziś zapraszam jeszcze na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w połączeniu z ado-
racją Najświętszego Sakramentu (do godz. 16.00). 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Podczas spotkania odprawimy nabożeństwo Drogi światła.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udziela-
nia sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa Pawła Stobrawy przyjmie mło-
dzież z naszej parafii oraz z parafii Góra Świętej Anny i Wysoka. 
Spowiedź św. dla młodzieży będzie dodatkowo we wtorek od 17.00 i w środę od 
18.00. 
W środę o godz. 18.30 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obec-
ność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 17.30.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną ustanowieni nowi 
ministranci i lektorzy.

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

30 kwietnia 30 kwietnia – sobota
 18.00 –za zmarłych w miesiącu kwietniu: śp. Ewę Wawrzyk oraz śp. Wandę 

Dresler

11 maja maja  – III – III Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† Barbarę i Czesława, †† z rodzin Królów i Nowakowskich, 

†† Marię i Zdzisława oraz † Zbigniewa Tomczyka
 10.30 – za †† rodziców Gabrielę i Franciszka Sławickich, †† dziadków Klarę 

i Jerzego Dostal oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Laura Pasternak
 16.00 – nabożeństwo Słowa Bożego
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa


