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na 2 maja. W dniu 3 maja 2015 (niedziela) obowiązuje formularz Mszy św. oraz
oficjum z V niedzieli wielkanocnej.
W niedzielę 3 maja o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Wyrażam ogromną wdzięczność panom, którzy ofiarnie pomagali w pracach zabezpieczających przed wilgocią nasze budynki parafialne. Od jutra prace będą
kontynuowane. Serdecznie proszę o dalszą pomoc.
Zapowiedzi przedślubne: Anna Konieczna ze Zdzieszowic i Mateusz Galla z Chróściny — zapowiedź III; Roksana Żyłka z d. Frank ze Zdzieszowic i Michał Żyłka ze
Zdzieszowic — zapowiedź III; Magdalena Helińska ze Zdzieszowic i Adrian Stankowski ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Agnieszka Kwiatkowska ze Zdzieszowic i Piotr
Fortuna z Gdyni — zapowiedź II; Weronika Mrozek i Piotr Joszko — zapowiedź I.
Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a w przyszłą
niedzielę – na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezji. „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Ernestynę
Grabisch, lat 90, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb w poniedziałek o godz. 11.00). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

„Nie wyście Mnie wybrali” – ciąg dalszy __________________________________
siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego «ja», aby skoncentrować
nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak
Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże
drogę do nowej ziemi”. Ojciec Święty podkreśla, że „tego «wyjścia» nie należy rozumieć jako pogardy dla własnego życia,
swoich uczuć, własnego człowieczeństwa.
Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za
Chrystusem, odnajduje życie w obfitości”.
Zachęta do wytrwałej modlitwy o powołania duchowne jest okazją do uświadomienia sobie faktu, że w Europie systematycznie ubywa księży diecezjalnych, choć
w Polsce spadki te nie są jeszcze tak widoczne. Według statystyk przygotowanych przez Europejskie Centrum Powołań,

w Europie jest ok. 130 tysięcy księży diecezjalnych, z czego w Polsce nieco ponad
23 tysiące (najwięcej we Włoszech – ponad 32 tysiące). W naszej diecezji jest 700
księży, w tym 380 proboszczów (posługują
w 399 parafiach) i ponad 100 wikariuszy.
Zakonników ze święceniami kapłańskimi
jest w Europie prawie 55 tysięcy, z czego
w Polsce – 6600. Drastycznie maleje natomiast liczba sióstr zakonnych. Obecnie
w Europie jest ok. 260 tysięcy (w Polsce –
21 tysięcy) sióstr, ale liczba ta zmniejsza
się każdego roku niemal o 10 tysięcy, co
powoduje zamykanie wielu placówek zakonnych. Spada też liczba kleryków, choć
najwięcej alumnów diecezjalnych seminariów duchownych przygotowuje się do
kapłaństwa w Polsce – prawie 3 tysiące.
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„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16)
Czwarta niedziela Wielkanocy, ze względu
na proklamowaną w tę niedzielę perykopę
ewangeliczną o Chrystusie Dobrym Pasterzu, jest nazywana niedzielą Dobrego
Pasterza. Jest to jednocześnie Światowy
Dzień Modlitw o Powołania, który został ustanowiony przez papieża Pawła VI
w 1964 r. W wielu krajach (np. w Polsce)
rozszerzono tę modlitwę o dar licznych
i świętych powołań kapłańskich i zakonnych na cały tydzień. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II,
który w adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis” z 1992 r. wzywał: „Istnieje
dziś szczególna konieczność, aby rozpo-

wszechniło się i utrwaliło przekonanie,
że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim
bez wyjątku członkom Kościoła”. Ojciec
Święty Franciszek w orędziu wystosowanym na dzisiejszą niedzielę, zatytułowanym: „Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania”, zachęca młodych do
odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z Bogiem każdego dnia
staje się coraz bogatsze i radośniejsze.
Papież przypomina, że „u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest
to zasadnicze poruszenie doświadczenia
wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego

Święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej w 2011 r.— fot. A. Nowak

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
27 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za † męża Sylwestra Musiał w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę i Pawła Gołąbek, †† teściów Cecylię i Stanisława Musiał,
†† czterech szwagrów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
28 kwietnia – wtorek
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków i † Annę Jelito
29 kwietnia – środa – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
7.00 – za † syna Marcina Blaucik w 1. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę
Blaucik, †† rodziców z obu stron oraz za † męża Helmuta Blautzik
w 4. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
30 kwietnia – czwartek
18.00 – za † Urszulę Jarzyna
1 maja – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Alojzego Klose oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
2 maja – sobota — uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ilony z okazji 50. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie

3 maja – Niedziela V Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Annę i Gerharda Woźnica, † brata Henryka, †† Wiktorię i Ludwika Kura oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner oraz † ojca Wincentego
Vogel
		– modlitwa za roczne dziecko Ksawerego Dylę
14.30 – chrzest: Fabian Olszenka
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Mieczysława Budkiewicza, † jego brata Stanisława, † bratową,
† zięcia Antoniego Czekałę, † szwagra Stanisława Radziewicza, † kuzyna oraz †† rodziców Jadwigę i Józefa Michałowskich

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Parafia św. Antoniego zaprasza dzisiaj o godz. 15.30 na nabożeństwo dziękczynne
za dar kanonizacji św. Jana Pawła II.
▪▪ W poniedziałek 27 kwietnia po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego odbędzie się organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej spotkanie z ks. Adamem Łotockim na temat „Moja droga do kapłaństwa”.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a o godz. 19.00
serdecznie zapraszam na spotkanie i nabożeństwo dziękczynne młodzież z klas
trzecich gimnazjalnych, która przyjęła wczoraj sakrament bierzmowania.
▪▪ W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Piątek
jest też pierwszym dniem maja, w którym wspominamy św. Józefa Rzemieślnika
i rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych – w naszym
kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ Biskupi diecezjalni obecni na 368. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 marca br., na podstawie
art. 9 Statutu KEP, w związku z kan. 87§1 KPK z 1983 r., podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2015 r.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych
▪▪ W przyszłą niedzielę przypadałaby Uroczystość NMP Królowej Polski. Na mocy Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Stolica Apostolska
przenosi obchodzenie Uroczystości NMP Królowej Polski w roku 2015 z 3 maja,
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

