▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu odszedł do wieczności z naszej parafii śp. Andrzej Kaupert,
lat 56 (pogrzeb odbył się w piątek); zaś z parafii św. Antoniego Pan Bóg odwołał do
wieczności śp. Adelajdę Kaczmarek, lat 90, z ul. Leśnej. Wieczny odpoczynek racz
Im dać Panie...

Biskup opolski

Zaproszenie Biskupa Opolskiego
Drodzy Diecezjanie! Za pośrednictwem Waszych duszpasterzy kieruję
do Was serdeczne zaproszenie do modlitewnego i rodzinnego spędzenia tzw. weekendu majowego. W tym roku po raz czwarty 1 maja,
w drugą rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II, w Jemielnicy chcemy
modlić się wspólnie z rodzinami i za rodziny o ich świętość i gotowość
do apostolstwa. Uroczystą Mszę św. w ich intencji rozpoczniemy o godz.
11.00 procesją z kościoła pw. Wszystkich Świętych do kościoła parafialnego. O 14.30 będziemy się modlić podczas nabożeństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej i św. Józefa dla uproszenia pokoju dla
świata i ludzkich serc. Poza liturgią będzie można spędzić czas z rodziną, uczestnicząc popołudniu w licznych atrakcjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzystając z oferty gastronomicznej w ramach
V Jarmarku Cysterskiego, przygotowanego przez gminę Jemielnica.
W wieczór poprzedzający pierwszomajowe uroczystości zapraszam do
Jemielnicy na godz. 18.30 młodzież, by we wspólnej modlitwie umocniła
się na duchowej drodze do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
Z myślą o młodzieży przygotowującej się do zawodu w naszym regionie objąłem swym patronatem Wojewódzkie Święto Szkolnictwa Zawodowego, które pod hasłem „Żyj i pracuj z pasją” odbędzie się 1 maja
o godz. 17.00 w Amfiteatrze Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
w Opolu. Organizatorzy święta chcą tego dnia promować szkolnictwo
zawodowe i zapewnić przybyłym gościom dobrą zabawę m.in. koncert
Natalii Niemen i innych gwiazd. Darmowe wejściówki będą do odbioru
w kasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
Ufam, że korzystając z tych propozycji, a przede wszystkim spędzając
czas w gronie najbliższych, umocnimy naszą wiarę i rodzinne więzi, na
których budowanie z serca Wam błogosławię.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
Opole, dnia 17 kwietnia 2015 r.
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Nieznajomość Pisma Świętego
jest nieznajomością Chrystusa
św. Hieronim
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna organizowany w Kościele w Polsce po raz siódmy
Tydzień Biblijny. Celem tej duszpasterskiej inicjatywy jest wzbudzenie większego zainteresowania lekturą Pisma
Świętego. Pobożne i częste czytanie Biblii,
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które odbywa się w kontekście wiary, pozwala nie tylko pełniej przeżywać modlitewne spotkania z Bogiem, ale też uzdalnia do ożywienia pragnienia, by światło
Bożego Słowa oświecało codzienne życie. Bóg poprzez tę niezwykłą Księgę, zawierającą m.in.: ewangelie, listy, teksty
historyczne, mądrościowe, dydaktyczne,
miłosne, psalmy, a nawet lamentacje
czy przysłowia, objawia się człowiekowi
w różnych stanach i okresach jego życia, będąc przez swoje Słowo rzeczywiście Emmanuelem, czyli „Bogiem z nami”.
Znany polski pisarz i poeta żydowskiego
pochodzenia, później katolicki interpretator i tłumacz Biblii Roman Brandstaetter
w książce Krąg biblijny podzielił się swoim
doświadczeniem obecności tej Świętej
Księgi w domu rodzinnym: „Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej
manifestacji świętości tej Księgi, jej kultu
i wywyższania”. Przytoczył również – sporządzony na kilka dni przed śmiercią – testament jego dziadka: „(...) Będziesz Biblię
nieustannie czytał – powiedział do mnie.
– Będziesz ją kochał więcej niż rodziców...
Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz
do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
19 kwietnia – Niedziela III Wielkanocna
8.00 – za † Antoniego Komander, † żonę Józefę, †† dwie córki, † babcię
Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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
15.00 – chrzest: Karolina Maria Klose
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
20 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za † Adolfa Gonskę w 22. rocznicę śmierci
21 kwietnia – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Roberta,
Grażyny i Piotra
22 kwietnia – środa
7.00 – za † brata Józefa Sulik, †† rodziców Annę i Pawła Sulik, †† teściów Jadwigę i Józefa Nitka
23 kwietnia – czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
18.00 – za †† rodziców Stefanię i Bronisława Jusiel, †† Władysławę i Jana Bulskich, † siostrę Krystynę, † bratową Teresę, † ojca Józefa Piechotę
oraz †† z pokrewieństwa
24 kwietnia – piątek
18.00 – za † ojca Stanisława Głuszek w 50. rocznicę śmierci, † matkę Józefę,
†† dwie siostry z mężami oraz †† z pokrewieństwa Głuszek i Kral
25 kwietnia – sobota — święto św. Marka, ewangelisty
8.00 – za † Małgorzatę Jabłońską
14.00 – Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania
18.00 – za † ojca Herberta Malkusz, † brata Dariusza, † babcię, †† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 kwietnia – Niedziela IV Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Kucharczyk, † babcię Joannę oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Barbarę i Czesława Król oraz †† z rodzin Nowakowski i Król

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a od godz. 19.00
rozpoczną się w ustalonych grupach spotkania młodzieży przed bierzmowaniem
z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” w Zdzieszowicach serdecznie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem Radzimirem Burzyńskim pt. „Świat to za mało”, które odbędzie się w czwartek 23 kwietnia br. o godz. 10.30 w świetlicy DDP „Stokrotka”.
▪▪ W piątek o godz. 19.15 w auli domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego
odbędzie się spotkanie uczestników majowej pielgrzymki do Wilna.
▪▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania sakramentu bierzmowania, który z rąk Biskupa Pawła Stobrawy przyjmie młodzież
trzecich klas gimnazjalnych z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego.
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.30 do 18.00.
W piątek o godz. 19.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.20.
▪▪ Zwracam się z gorącą prośbą do panów z naszej parafii o pomoc w przeprowadzeniu drugiego etapu prac ziemnych zabezpieczających przed wilgocią nasze budynki parafialne. Prace będą wykonywane w pierwszych dniach tygodnia od godz.
8.00 i od 15.30. Prosimy o przybycie ze swoimi łopatami, szpadlami lub kilofami.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Anna Konieczna ze Zdzieszowic i Mateusz Galla z Chróściny — zapowiedź II; Roksana Żyłka z d. Frank ze Zdzieszowic i Michał Żyłka ze
Zdzieszowic — zapowiedź II; Magdalena Helińska ze Zdzieszowic i Adrian Stankowski ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Agnieszka Kwiatkowska ze Zdzieszowic i Piotr
Fortuna z Gdyni — zapowiedź I.
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

