▪▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
▪▪ W sobotę 9 maja, o godzinie 10.00, w kościele seminaryjno-akademickim pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Opolu, 14 kleryków przyjmie z rąk księdza biskupa Paweł Stobrawy święcenia diakonatu. Wśród nich będzie pochodzący ze Zdzieszowic Daniel Jaszczyszyn. W tych dniach chciejmy ich wesprzeć modlitwą.
▪▪ W przyszłą niedzielę, w ramach nabożeństwa majowego, serdecznie zapraszam
o godz. 17.15 na koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołu wokalnego SEN.
▪▪ Na Górze Świętej Anny w niedzielę 10 maja odbędzie się pielgrzymka strażaków.
▪▪ Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do treści Litanii Loretańskiej włączono kolejne wezwanie. Po słowach „Matko łaski Bożej” należy odmówić wezwanie „Matko miłosierdzia”.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Agnieszka Kwiatkowska ze Zdzieszowic i Piotr Fortuna
z Gdyni — zapowiedź III; Weronika Mrozek i Piotr Joszko — zapowiedź II; Karolina
Strużyna ze Zdzieszowic i Grzegorz Piksa ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Serdecznie dziękuję za wykonaną pracę przy budynkach parafialnych i ogromną
życzliwość. W tym tygodniu chcielibyśmy już te prace zakończyć. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezji; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ryszarda Marcinieckiego, lat 56, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Z dawna Polski Tyś Królową… – ciąg dalszy ______________________________
skiej. Koronacja tego obrazu papieskimi
koronami w 1717 r. ugruntowała to przekonanie. Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się
do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie
święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski”, proponując dzień 3 maja, aby
podkreślić łączność tego święta z uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą Konstytucją polską oraz z Sejmem Czteroletnim.
Papież Benedykt XV przychylił się do tej
prośby w 1920 r. Śluby Jana Kazimierza
były uroczyście kilkakrotnie odnawiane

także po II wojnie światowej. Dnia 8 września 1946 r., na Jasnej Górze, w obecności milionowej rzeszy wiernych uczynił to
kardynał August Hlond. W ramach przygotowań do tysięcznej rocznicy chrztu Polski 26 sierpnia 1956 r., pod nieobecność
więzionego Prymasa Polski, aktu odnowienia ślubów dokonał Episkopat Polski,
zaś 3 maja 1966 r. prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła,
rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję
Królowę Polski główną patronką kraju
i niebieską Opiekunką naszego narodu.
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Z dawna Polski Tyś Królową...
W duchowe przeżywanie miesiąca maja wprowadza nas uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Dzieje tego święta są
nie tylko ciekawe, ale też ukazują powiązania
religijnych odniesień z dziejami narodu polskiego. Uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawia się w XVII w. po zwycięstwie odniesionym
nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry,
które przypisywano wstawiennictwu Maryi.
Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał
się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 r.
w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W słynnych ślubach
(autorem tekstu był św. Andrzej Bobola) padły
słowa: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico (…) Ciebie dziś za Patronkę
moją i za Królową państw moich obieram”. Król
przyrzekł ponadto szerzyć cześć Matki Bożej
i wystarać się o pozwolenie na obchodzenie Jej
święta jako Królowej Korony Polskiej, a także
zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Warto nadmienić, że Jan Kazimierz nie
był pierwszym, który oddał swoje państwo
w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512
gubernator hiszpański obrał Matkę Bożą na
szczególną Patronką Florydy. W roku 1638 król

Matka Boża Łaskawa ze Lwowa

francuski, Ludwik XIII, ogłosił Matkę
Bożą Wniebowziętą Patronką Francji. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki
Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak
szybko przyjęło się przekonanie, że
najlepszym typem obrazu Królowej
Polski jest obraz Pani Częstochow-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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
4 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Floriana, męczennika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Radosława
z okazji 5. rocznicy ślubu
5 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Józefa Nowaka, †† teściów Helenę i Kazimierza oraz
†† z pokrewieństwa
– za † Teresę Kwoczała
6 maja – środa — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – za † Otylię Prysak oraz †† z rodziny Prysak i Pituch
17.30 – nabożeństwo majowe
7 maja – czwartek
17.00 – Godzina święta i nabożeństwo majowe
18.00 – za † matkę Helenę Sukienik oraz †† z rodziny z obu stron
8 maja – piątek— uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
17.30 – nabożeństwo majowe (prowadzi Grupa Modlitewna Matek)
18.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† teściów Zofię i Bronisława, †† rodziców Ludwikę i Feliksa Radziun oraz † bratową Walerię
9 maja – sobota
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † ojca Antoniego Skórę, † matkę Matyldę oraz †† rodzeństwo
i †† z pokrewieństwa z obu stron

10 maja – Niedziela VI Wielkanocna
8.00 – za † ojca Zdzisława Paterak, † babcię Antoninę Szewczuk oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
15.00 – chrzest: Alex Kacper Knopik, Julian Kopiec
17.15 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Władysławę Pietrzak w 1. rocznic śmierci oraz † jej męża Zbigniewa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W związku z tragedią w Nepalu Biskup Opolski wystosował do wiernych apel następującej treści:
Drodzy Diecezjanie, przyłączając się do apelu Papieża Franciszka oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę Was o braterską solidarność z poszkodowanymi w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu.
Bogu powierzamy wszystkich, którzy stracili życie, a tych, którzy przeżyli
kataklizm i są ciężko doświadczeni, chcemy wesprzeć pomocą materialną.
W niedzielę 10 maja br. w kościołach naszej diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek. Zebrane pieniądze przekażemy za pośrednictwem
naszej Caritas diecezjalnej na konto Caritas w Nepalu, która już organizuje
pomoc, rozdziela namioty, opatruje okaleczonych, rozdaje żywność i wodę.
Niech nasza wrażliwość i wsparcie pomoże uczynić jak najwięcej dobra dla
dotkniętej cierpieniem ludności Nepalu.
Z serca wszystkim błogosławię
Wasz biskup
† Andrzej Czaja.
▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ We wtorek o godz. 16.30 zaprasza na spotkanie Grupa Przyjaciół Misji (w domu
katechetycznym przy kościele św. Antoniego).
▪▪ W środę (6 maja) po nabożeństwie majowym w ochronce Sióstr Służebniczek odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a po niej odbędzie się próba dla dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii świętej.
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