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Mocno akcentowany przez Biskupa Opol-
skiego Złoty Jubileusz Diecezji stanowi 
przynaglenie, by podczas tegorocznych 
ważniejszych wydarzeń w życiu parafial-
nym do niego nawiązać. Stąd tematyka 
przesłania związanego z Pierwszą Komu-
nią Świętą. Inspirację przyniósł hymn ju-
bileuszu. Nawiązuje on do znanego ob-
razu Kościoła, często podejmowanego 
przez Ojców Kościoła: „Prowadź, Pa-
nie, łódź Kościoła Świętego, pełną wiary 
wspólnotę ludu Twojego. Niech płynie 
przez dzieje i naszą codzienność. Jej ste-
rem niech będzie serc naszych świętość”.
Ale symbolika łodzi i łowienia ryb jest 
jeszcze bogatsza. Warto w tym 
miejscu słuchać nauki Ojców 
Kościoła. Przykładem może być 
bardzo poczytne dzieło śre-
dniowiecznej ascetyki i mistyki 
– Żywot Chrystusa – Ludolfa 
Kartuza z Saksonii (XIV w.). 
Komentując opisaną przez św. 
Łukasza scenę cudownego po-
łowu ryb, pisał: „Gdy zdumie-
nie i podziw ogarnęły Szymona 
Piotra i jego towarzyszy, a cały 
umysł skupił się na tych nad-
zwyczajnych czynach, wtedy 
Piotr rozumiejąc, że nie może 
to być wynikiem mocy ludz-

kiej, z pokorą przypadł do kolan Chrystusa, 
uznając w Nim swego Pana, i rzekł do Niego: 
«Wyjdź i odejdź ode mnie Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym» i nie jestem godny 
przebywać w Twoim towarzystwie. Odejdź 
ode mnie, bo jestem zwykłym człowiekiem, 
a Ty Bogiem-Człowiekiem; ja grzesznikiem, 
Ty świętym; ja sługą, Ty Panem. Uważał się 
za niegodnego znajdować się w obecności 
tak świętej osoby. Świadczy to, jak bardzo 
należy lękać się dotykania rzeczy świętych, 
otaczać ołtarz i przystępować do Euchary-
stii. Chrystus jednak pocieszał Piotra, wyja-
śniając mu, że połów ryb oznacza połów lu-
dzi, którego on ma dokonać. Rzekł więc do 

niego: Nie lękaj się, nie zdumiewaj się, ale 
raczej ciesz się i wierz, że jesteś przezna-
czony do większego połowu: otrzymasz 
inny statek i inne sieci. Aż dotąd chwy-
tałeś ryby sieciami, odtąd – to jest od 
tego czasu, nie od razu zresztą – będziesz 
chwytał ludzi słowami i przez zdrową na-
ukę pociągniesz ich na drogę zbawienia, 
bo jesteś wezwany na służbę przepowia-
dania. Słowo Boże zostało porównane 
do haczyka rybackiego, bo jak haczyk nie 
chwyta ryby, o ile nie zostanie połknięty, 
tak i słowo Boże chwyta człowiek do ży-
cia wiecznego tylko wtedy, jeśli samo za-
trzyma się w umyśle. Ale też «odtąd lu-
dzi łowić będziesz» oznacza, że po tym, 
co się wydarzyło, będziesz chwytał ludzi, 
to jest ponieważ upokorzyłeś się, otrzy-
masz urząd łowienia ludzi; pokora bowiem 
ma moc przyciągającą i jest rzeczą godną, 
aby ci, którzy mając władzę, umieli się nie 
wynosić, przewodzili innym... W Piotrze – 
który przez całą noc pracując, nic nie uło-
wił, ale zarzuciwszy sieci na słowo Chry-
stusa, złowił mnóstwo ryb, a jednak nie 
przypisuje sobie nic innego, jak tylko winę 
– mamy obraz tego, który przepowiada 
Ewangelię. Gdy polega on tylko na wła-
snej mocy, nie odnosi żadnego pożytku, 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Oliwia Koncewicz ze Zdzieszowic i Łukasz Kowalczyk 
z Opola-Czarnowąs — zapowiedź II; Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic i Seba-
stian Pierskała z Jasionej — zapowiedź I; Magdalena Nowicka ze Zdzieszowic i Pa-
tryk Oremek ze Zdzieszowic — zapowiedź I. 

 ▪ Serdecznie dziękuję za wszelkie prace porządkowe i dekoracyjne wykonane z oka-
zji uroczystości pierwszokomunijnej. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta 
będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
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opierając się jednak na Bożej mocy, osiąga 
wielki zysk”. Niezwykle głęboka jest także 
refleksja św. Augustyna (zm. 430 r.) odno-
śnie cudownego połowu ryb opisanego 
przez Ewangelistę Jana (w rozdziale 21): 
„Jezus stanął rankiem na brzegu, a ponie-
waż brzeg jest końcem morza, oznacza 
też koniec czasu. Sam Pan […] wyjaśnia-
jąc, czym jest ten brzeg, powiedział: «Tak 
będzie przy końcu świata». Lecz w przy-
powieści jest to zapowiedź tego, co na-
stąpi. Jak połów oznacza Kościół, to jest, 
jakim będzie na końcu wieków, tak Pan 
w innym połowie oznaczył Kościół, jakim 
jest on teraz. Tamtym połowem poucza 
na początku swego nauczania, tym zaś po 
swoim zmartwychwstaniu. Ukazuje więc, 
iż tamten oznacza dobrych i złych, jakich 
Kościół ma teraz, ten zaś tylko dobrych, 
których będzie miał na zawsze, gdy do-
pełni się przy końcu wskrzeszenie umar-
łych. […] Tam nie zarzucono sieci na prawo, 
aby to nie oznaczało tylko dobrych… Tu 
zaś mówi: „Zapuśćcie sieci po prawej stro-
nie łodzi”, aby zaznaczyć, iż po prawej stali 
tylko dobrzy. Tam rwały się sieci, co ozna-
czało schizmy, tu zaś, że żadnych schizm 
już nie będzie […]: «a chociaż było ich tyle» 
i tak wielkich, „nie porwała się sieć»”. Fragment dekoracji w naszym kościele.Fragment dekoracji w naszym kościele.
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1515 maja maja  – V – V Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za † mamę Zofię Kwiotek w 5. rocznicę śmierci, † ojca Joachima, 

†† z pokrewieństwa 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 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża i ojca Piotra Wnuczek w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny 

z obu stron, †† naszych przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

16 maja 16 maja – poniedziałek — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Krystynę Pluta w 1. rocznicę śmierci [ofiarowana od szwagierki]

17 maja 17 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † mamę Marię Mende w 6. rocznicę śmierci, † ojca Ottona, 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

18 maja 18 maja – środa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Pawła Ludwig oraz Janinę i Stanisława Nos-

sek, †† z pokrewieństwa z obu stron, † chrzestną Martę, † szwa-
gra Antoniego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 maja 19 maja – czwartek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
w rodzinie Nowaków

20 maja 20 maja – piątek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
nowożeńców Judyty i Cliva Trounson i opiekę Bożą dla ich Bliskich 
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 ▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci 
będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz. 15.00, a także 
przez cały tydzień (do piątku włącznie), uczestnicząc w wieczornych Mszach św. 
w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz wier-
ności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu. 

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w codziennych na nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (19 maja) o godz. 16.00 na spo-
tkanie, które odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. 
Prelekcję na temat: „Franciszkański Zakon Świeckich regionu Opole – Gliwice” 
wygłosi przełożona tej wspólnoty P. Urszula Szramka. 

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci – nie tylko pierwszokomunijne – na 
Mszę św. szkolną. 

 ▪ Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP zaprasza na „Modlitwę o kanonizację bł. 
Edmunda Bojanowskiego w 150. rocznicę jego śmierci, która odbędzie się na Ja-
snej Górze dnia 25 czerwca br. w godz. od 11.00 do 16.00. Zainteresowanych wy-
jazdem proszę o kontakt z siostrami w Zdzieszowicach.

 ▪ Również Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic i Leśnicy zapraszają na „Dzień otwar-
tych drzwi”, który odbędzie się w sobotę 21 maja w klasztorze w Leśnicy. Więcej 
informacji na plakacie w gablotce.
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21 maja 21 maja – sobota — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 –za † wujka Alojzego Kampa w 6. rocznicę śmierci 

2222 maja maja  – VI – VI Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego Noglik oraz Jadwigę i Stefana Gidel 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Johanna i Hildegardę Knopp, † siostrę Johannę  

Grochla, † szwagra Jana, †† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † żonę i mamę Brygidę Cieślak oraz † Małgorzatę i † Mirosława


