Zdzieszowic — zapowiedź I; Magdalena Helińska ze Zdzieszowic i Adrian Stankowski ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Erwina
Malika, lat 86, z ul. Wigury oraz śp. Jana Ludwika, lat 67, aktualnie mieszkał w Niemczech (dawniej przy ul. Zawadzkiego); zaś z parafii św. Antoniego zostali odwołani
do wieczności: śp. Janina Bekisz, lat 79, z ul. Akacjowej; śp. Joachim Mansfeld, lat 77
z ul. Ogrodowej (pogrzeb we wtorek o 15.00); śp. Wojciech Łobos, lat 73, z ul. Piastów oraz śp. Jan Jas, lat 66. z ul. Chrobrego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Jezu, ufam Tobie – ciąg dalszy ____________________________________________
twychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą
Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka,
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są
bowiem szczytowym objawieniem miłości
miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia tego dnia –
chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia
są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus ukazał s. Faustynie nie tylko głębię swego miłosierdzia, ale
także przekazał nowe formy kultu: obraz
z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, święto
Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na
krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do
każdej z nich, a także do głoszenia orędzia
Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice
pod warunkiem troski o postawę zaufania
Bogu, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.
Wielbienie Miłosierdzia Bożego w formach
zaproponowanych przez s. Faustynę zaczęło rozszerzać się bardzo szybko. Pod koniec lat 50-tych XX w. postać s. Faustyny,
apostołki Miłosierdzia Bożego, znana była

w całej Europie, obu Amerykach, w Australii oraz w wielu krajach Azji i Afryki. Obrazek Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu,
ufam Tobie” doczekał się aż 60 wersji językowych. Gdy na Stolicy Piotrowej zasiadł
św. Jan Paweł II działania związane z zatwierdzeniem kultu nabrały tempa. Nie
bez znaczenia była wydana w 1980 r. przez
Jana Pawła II encyklika Dives in misericordia o Bożym Miłosierdziu. Ważny etap rozwoju kultu stanowiła beatyfikacja s. Faustyny (18 kwietnia 1993 r.). Siedem lat
później, 30 kwietnia 2000 r. bł. s. Faustyna
Kowalska została wyniesiona do chwały ołtarzy jako święta, a 5 maja tego roku Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający
Święto Miłosierdzia Bożego. W 2002 r.
Penitencjaria Apostolska z aktami kultu
spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia związała odpusty. Podczas pielgrzymki do Polski, 17 sierpnia 2002 r., Jan
Paweł II w Krakowie-Łagiewnikach konsekrował świątynię pod wezwaniem Bożego
Miłosierdzia i ustanowił światowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a także zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

R. II: 2015, nr 15 (80)
Patrząc na publikowany obok obraz Jezusa Chrystusa, albo odmawiając Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, czy też słysząc zapowiedzi Niedzieli Miłosierdzia Bożego, być może nie uświadamiamy
sobie, że to na naszych oczach bardzo dynamicznie rozwija się najmłodszy z kultów Boga.
Oficjalne ustanowienie II Niedzieli Wielkanocnej Niedzielą Miłosierdzia Bożego miało miejsce zaledwie 15 lat temu. Nieco wcześniej (od
1995 r.) święto można było obchodzić już w Polsce. Niedługa historia kultu Miłosierdzia Bożego
w formie zaproponowanej przez s. Faustynę Kowalską kryje jednak dość burzliwą przeszłość,
włącznie z tym, że w latach 1959–1978 obowiązywało nawet ograniczenie tego kultu. Wszystko
zaczęło się od prywatnych objawień, w których
s. Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia usłyszała ponaglenie samego Jezusa o ustanowienie święta Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus
w Płocku w 1931 r. „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone
w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu –
dostąpi go”. Pisanym śladem tych objawień jest
Dzienniczek, który s. Faustyna prowadziła na polecenie kierownika duchowego i spowiednika –
ks. Michała Sopoćki. W następnych latach Pan
Jezus powracał do tego żądania, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przy-

12 kwietnia 2015 r.

Jezu, Ufam Tobie!

gotowania i obchodzenia: „Pragnę,
aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmar-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
12 kwietnia – Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – za † Jana Marek, †† jego rodziców Wiktorię i Ryszarda, †† trzech
braci i siostrę, †† rodziców Elżbietę i Pawła Golombek, †† cztery siostry i brata oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Gerarda Szymainda w rocznicę śmierci, †† jego rodziców
		– chrzest: Eliza Krupa, Barbara Segrodnik, Antoni Siedlecki
17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 – za †† z rodzin Gabis, Gidel i Cebula

10.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Hanny Bukowińskiej
z okazji 1. rocznicy urodzin oraz wszelkie Boże łaski dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Jakuba Adamskiego
17.30 – Nieszpory
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Liliany i Juliana
Gramala z okazji 1. rocznicy ich urodzin oraz wszelkie Boże łaski dla
całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

14 kwietnia – wtorek
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Achtelik, †† teściów Klarę i Adolfa Zerman, †† brata i bratową, †† siostry i szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

▪▪ Dzisiejsza druga niedziela Wielkanocy kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jest nazywana niedzielą białą (od zwyczaju noszenia białych
szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa) lub niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Caritas dla rodziny”. Do roku 2012 Tydzień Miłosierdzia
obchodzono w październiku, a od 2013 roku rozpoczyna się go w drugą niedzielę
Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem Miłosierdzia
Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

15 kwietnia – środa
7.00 – za †† teściów Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci
oraz † męża Franciszka

▪▪ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach zaprasza rodziców i gimnazjalistów w środę 15 kwietnia br. o godz. 17.00 do auli szkoły na spotkanie i prezentację oferty edukacyjnej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także zasady rekrutacji do klasy patronackiej MULTiSERWIS w ZSZ. Szczegóły w gablocie.

13 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka,
†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

16 kwietnia – czwartek
18.00 – za †† rodziców Emmę i Ludwika Swoboda, †† z pokrewieństwa Swoboda i Frenzel oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17 kwietnia – piątek
18.00 – za † ojca Zdzisława, †† dziadków Elżbietę i Feliksa Lalka oraz Franciszkę i Józefa Kowalskich, †† Agnieszkę i Piotra Błaszkiewiczów,
† brata Ryszarda
18 kwietnia – sobota
18.00 – a † Różę Marię Jacheć w 8. rocznicę śmierci
19 kwietnia – Niedziela III Wielkanocna
8.00 – za † Antoniego Komander, † żonę Józefę, †† dwie córki, † babcię
Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące

▪▪ Również w środę 15 kwietnia w godz. od 15.00 do 15.45 na parkingu przy naszym kościele w ambulansie diagnostycznym będzie można skorzystać z badania osteoporozy. Badanie przeprowadza Krakowskie Centrum Diagnostyki; jest
ono częściowo dofinansowane – dopłata pacjenta 25 zł. Więcej informacji na
ulotkach i plakacie
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Grupa Przyjaciół Misji informuje, że wyjazd do Sanktuarium bł. Karoliny nastąpi
o godz. 6.00 spod klasztoru Sióstr (ul. Dworcowa 4).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Anna Konieczna ze Zdzieszowic i Mateusz Galla z Chróściny — zapowiedź I; Roksana Żyłka z d. Frank ze Zdzieszowic i Michał Żyłka ze
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

