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Wśród słów Pana Jezusa, które wypo-
wiedział po swoim zmartwychwstaniu, 
na szczególną uwagę zasługuje przesła-
nie odnotowane przez ewangelistę Ma-
teusza znane jako wielki nakaz misyjny: 
„Dana Mi jest wszelka władza w nie-
bie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata”. Jezus wita uczniów, 
ogłaszając swą suwerenną władzę. 
Jego powstanie z martwych jest za-
razem Jego intronizacją nad sferami 
nieba i ziemi. Badacze zasadniczo inter-
pretują to jako aluzję do władzy królew-
skiej danej Synowi Człowieczemu za-
wartej w Księdze Daniela, do którego to 
fragmentu nawiązuje kilka stwierdzeń 
padających w Ewangelii Mateusza. Syn 
Człowieczy zostaje zaprowadzony do 
Boga i „dana” jest Mu „władza”, tak 
by „wszystkie narody” mogły Mu słu-
żyć jako swemu królowi. To oznacza, 
że Jezusowi, w Jego człowieczeństwie, 
powierzona została Boska władza nad 
niebem i ziemią. Oczywiście, w swym 
bóstwie nigdy nie przestał być wszech-
mocny, lecz teraz sprawuje panowanie 

nad wszechświatem w swym zmartwychwsta-
łym człowieczeństwie. Obdarzony taką wła-
dzą, Jezus przekazuje Jedenastu nakaz misyjny: 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Cały 
świat zostaje uznany za przestrzeń misyjną, 
gdyż zamieszkujące go rozmaite ludy i wspól-
noty są „wieloma”, za których Jezus przelał 
swą krew. Ważne jest dostrzeżenie, że polece-
nie Jezusa: „nauczajcie” należałoby rozumieć 
bardziej dosłownie jako: „czyńcie uczniami”. 

Pozyskiwanie uczniów nie sprowadza 
się do zdobywania konwertytów czy do-
prowadzania kolejnych ludzi do chrztu. 
Uczniem jest ten, kto słucha Jezusa i uczy 
się od Niego, jak żyć, jak się modlić i jak 
czynić to, co podoba się Ojcu. Chrześci-
jańskie bycie uczniem całkowicie określa 
drogę życiową, jest zobowiązaniem, by 
w naszych codziennych działaniach i de-
cyzjach wzorować się na przykładzie da-
nym przez Jezusa i Jego najbardziej he-
roicznych wyznawców. Niezależnie od 
tego, jak ważny jest cotygodniowy udział 
we Mszy św. czy odmawianie modlitwy 
porannej czy wieczornej, w nakazie prze-
kazanym przez Pana jesteśmy wezwani do 

 ▪ W przyszłą niedzielę (5 czerwca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-
tkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Fran-
ciszka w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Podczas piątkowego posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej ustalono te-
goroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. W związku 
z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – ulica 
Wolności, 2. ołtarz – w pobliżu zbiegu ulic Dunikowskiego i Spokojnej, 3. ołtarz – 
w pobliżu skrzyżowania ulic Krótkiej i Mickiewicza oraz 4. ołtarz – przy kościele. 
Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej pro-
cesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję. 

 ▪ Ks. Mateusz Mandalka zaprasza na „Pielgrzymkę północnym szlakiem w stronę 
krajów nadbałtyckich” dedykowaną dla Parafian Prudnika i Zdzieszowic, która jest 
planowana w dniach od 1 do 8 sierpnia br. W programie m.in.: Niepokalanów, 
Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, Święta Lipka, Augustów, Kowno, Ryga, Sztokholm, 
Helsinki, Tallin, Wilno, Troki i Białystok. Cena pielgrzymki – 4190 zł. Zapisy w kan-
celarii parafialnej lub u ks. Mateusza. Więcej informacji na plakacie w gablotce.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic i Sebastian Pier-
skała z Jasionej — zapowiedź III; Magdalena Nowicka ze Zdzieszowic i Patryk Ore-
mek ze Zdzieszowic — zapowiedź III. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.
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czegoś znacznie więcej. Nowi uczniowie 
mają być nie tylko chrzczeni, ale i wpro-
wadzani w nauczanie Jezusa. Potwier-
dzone tu zostaje znaczenie słuchania słów 
Jezusa i wcielania ich w życie. Wierzący 
muszą się dowiedzieć, jak Ewangelia rzu-
tuje na kwestie rodzinne, ekonomię, re-
lacje międzyludzkie, pracę, zarządzanie, 
edukację i tak dalej. Innymi słowy, Dobra 
Nowina o Jezusie Chrystusie musi osta-
tecznie wykraczać poza osobistą forma-
cję i zostać poddana szerszej inkulturacji. 
Dopiero gdy Ewangelię przyjmą zarówno 
jednostki, jak i społeczności, wówczas bę-
dziemy mogli powiedzieć, że wola Ojca  
dokonuje się „na ziemi, tak jak w niebie”. Dosso Dossi, Dosso Dossi, WniebowstąpienieWniebowstąpienie, XVI w., XVI w.
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2929 maja maja  – – NiedzielaNiedziela  – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO– UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Artura z okazji 50. 
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † ojca Jana Kachnowicza w 25. rocznicę śmierci, † mamę Leoka-
dię, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – modlitwa za roczne dziecko: Zuzanna Langer
  – chrzest: Alan Kaczyński
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Krystynę Chruścicką w 1. rocznicę śmierci

30 maja 30 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Herberta Malkusza, † syna Dariusza, † matkę Irenę, †† te-

ściów Karola i Klarę, †† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące  

31 maja 31 maja – wtorek — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu maju: śp. Władysława Bielarza, 

śp. Teresę Grabińską

1 czerwca 1 czerwca – środa — wspomnienie św. Justyna, męczennika
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla 
dzieci, wnucząt i chrześniaków

2 czerwca 2 czerwca – czwartek 
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † ojca Krzysztofa Nowaka, †† dziadków Nowak i Kowalczyk, 

†† z rodzin Nowak, Kowalczyk, Iwanek, Schulwitz i Wancke

3 czerwca 3 czerwca – piątek — wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Konrada i Wandę Dresler, †† dziadków z obu stron, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
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 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie forma-
cyjne Dzieci Maryi.

 ▪ Ze względu na moją nieobecność w najbliższym tygodniu od wtorku nie będzie 
czynna kancelaria parafialna.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji po-
wołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. porannej oraz 
podczas nabożeństwa o godz. 17.30 w duchu wynagrodzenia za grzechy całego 
świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę za-
praszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktyku-
jących nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

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 – sobota 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 14.00 – chrzest: Gniewomir Paweł Stankowski
 15.00 – chrzest: Amelia Nowosad
 18.00 –za † męża i ojca Arkadiusza Lipińskiego w 2. rocznicę śmierci, †† te-

ściów oraz †† z rodziny

55 czerwca czerwca  – – UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  
 8.00 – za † Romana Kliś w 5. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† trzy siostry, 

†† dwóch braci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Franciszek Bronisław Krzemiński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca i dziadka Mieczysława Wilk


