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Niewielu z nas uczyło się teologii ma-
ryjnej w zorganizowany akademicki 
sposób. Zresztą nie było nawet takiej 
potrzeby. Wystarczało choć trochę 
wsłuchiwać się w rytm roku liturgicz-
nego, by przez liczne święta i uroczy-
stości (ku czci Niepokalanej, Łaskawej, 
Wniebowziętej, Królowej itd.), czy też 
modlitwę różańcową w październiku 

lub przeróżne litanie śpiewane w maju, dojść 
do przekonania o niezwykłej roli, jaką Maryja 
pełni w Boskim planie zbawienia ludzkości, 
w Kościele i pobożności każdego z nas. Sporzą-
dzony pod koniec XIX wieku przez Helwecka 
rejestr 940 powszechnych lub lokalnych świąt 
maryjnych nie pozostawia wątpliwości, że ma-
ryjna tradycja liturgiczna jest jednym z fila-
rów Kościoła. Warto ożywić tę świadomość 
zwłaszcza w miesiącu, który nazywamy ma-
ryjnym. Zresztą geneza wyboru Maryi jako pa-
tronki tego miesiąca jest też bardzo poucza-
jąca. Jej początki sięgają V wieku. Niegdyś, 
w starożytności był to miesiąc związany z kul-
tem bogini Artemidy z Efezu, a już od V wieku 
po Chr., kiedy to ogłoszono pierwszy dogmat 
maryjny na soborze w Efezie, zaczęto akcen-
tować właśnie maryjny charakter tego mie-
siąca. Chrześcijaństwo bowiem, krzewiąc swą 
misję ewangelizacyjną w świecie, przejmo-
wało i dalej przejmuje zastane elementy kul-
turowe i tubylcze poszczególnych narodów, 
nadając im nowe, chrześcijańskie znaczenie. 
Tak było również w przypadku przejęcia mie-
siąca maja. W średniowieczu trend maryjny 
pogłębił się jeszcze bardziej, a szczególna 
cześć dla Maryi w miesiącu maju rozwinęła 
się  w XVII wieku, stając się praktyką w poło-
wie XIX wieku. Do tej praktyki odwołał się pa-
pież Paweł VI w swej encyklice Mense maio 
(1965 r.), nawołując do zachowania tej tradycji.

uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, a w sobotę dzieci po raz pierwszy przy-
stąpią do sakramentu pokuty. Plan wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— piątek, godz. 18.45 – tzw. próba generalna przed Komunią św.
— sobota, godz. 10.00 – pierwsza spowiedź św. dla dziewczynek

godz. 11.00 – pierwsza spowiedź św. dla chłopców
od godz. 16.00 do 17.30 – okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci

— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
— niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
— niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Parafia nasza organizuje w dniach od 26 września do 4 października br. pielgrzymkę 
do znanych europejskich sanktuariów maryjnych: Lourdes i La Salette. W pla-
nie pielgrzymki (wyjazd w sobotę ok. godz. 4.00, przejazd przez Czechy i Austrię 
do Włoch) przewidziano wizytę m.in. w następujących miejscach: Masero (sank-
tuarium św. Beretty Molla), Turyn (modlitwa w bliskości Całunu Turyńskiego oraz 
przy grobie św. Jana Bosco oraz św. Dominika Savio), Księstwo Monaco, Lourdes 
(2 noclegi), La Salette (nocleg), Sanktuarium Madonna Della Coronata nad Jezio-
rem Garda we Włoszech. 
Cena pielgrzymki – 700 PLN i 330 Euro. Biuro Podróży zapewnia za to m.in. prze-
jazd komfortowym autokarem, 7 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami, 
opiekę pilota i ubezpieczenie KL, NW.
Szczegółowy program pielgrzymki został wydrukowany na osobnych kartkach do-
stępnych w zakrystii. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy wpłacić 
zaliczkę 300 zł, a reszta płatna na miesiąc przed wyjazdem.

 ▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ogłasza zbiórkę starych płyt CD. Dochód ze 
sprzedaży płytek przeznaczony będzie na pomoc małej Zuzi z Gogolina, dla któ-
rej szansą na życie jest kosztowna operacja w Stanach Zjednoczonych. Niepo-
trzebne płyty CD można przynosić do szkoły lub zostawiać w kościele (stosowny 
pojemnik pojawi się w dni powszednie przy wyjściu z kościoła) do końca maja. 
Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy na ten cel poprzez wpłaty na konto. Wię-
cej informacji można przeczytać pod adresem: www.siepomaga.pl/nomorepain.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Weronika Mrozek i Piotr Joszko — zapowiedź III; Ka-
rolina Strużyna ze Zdzieszowic i Grzegorz Piksa ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i pracę wykonaną wokół naszych obiektów ko-
ścielnych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przy-
szłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. 
Dziś też przed kościołem – zgodnie z apelem Biskupa Opolskiego – można skła-
dać ofiary na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu „Bóg zapłać!”

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Jan Szczygieł, lat 55, z ul. Korfantego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Matka Boża Fatimska



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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 błogo-

sławieństwo dla dzieci i ich rodzin
 15.00 – chrzest: Alex Kacper Knopik, Julian Kopiec
 17.15 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Władysławę Pietrzak w 1. rocznicę śmierci oraz † jej męża Zbi-

gniewa

11 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
 18.00 – za † Urszulę Noglik w 2. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Noglik i Go-

łąbek  

12 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
 18.00 – za † Józefa Wilerta w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron
13 maja – środa
 17.30 – nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 maja – czwartek — święto św. Macieja, Apostoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca Tadeusza Jamruszkę
15 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Norberta 
oraz opiekę Bożą dla całej rodziny 

  – modlitwa za roczne dziecko: Franciszek Gądek
16 maja – sobota — święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Johanna Knopp i † Johannę Grochla

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪w▪naszej▪parafii▪dzieci▪z▪klasy▪czwartej▪obchodzą▪rocznicę▪swojej▪I▪Komunii▪
Świętej.▪Jest▪to▪okazja,▪by▪każdy▪z▪nas▪wspomniał▪ten▪dzień,▪starając▪się▪o▪łaskę▪
pogłębienia▪przyjaźni▪z▪Jezusem▪obecnym▪w▪Eucharystii.▪

▪▪ Jutro,▪we▪wtorek▪i▪w▪środę▪przypadają▪kwartalne▪dni▪modlitw▪o▪urodzaje▪i▪za▪kraje▪
głodujące.▪W▪naszym▪kościele▪złączymy▪tę▪modlitwę▪z▪nabożeństwami▪maryjnymi.

▪▪ Stowarzyszenie▪Pomoc▪Kościołowi▪w▪Potrzebie▪od▪kilku▪lat▪prowadzi▪w▪diecezjach▪
w▪Polsce▪akcję▪zbiórki▪zużytego▪sprzętu▪elektronicznego▪i▪elektrycznego▪(zużyte▪
komputery,▪monitory,▪radia,▪odbiorniki▪telewizyjne,▪pralki,▪ lodówki▪i▪ inne▪tego▪
typu▪urządzenia...).▪Tą▪drogą▪pozyskuje▪środki▪na▪realizację▪swoich▪zadań▪statu-
towych.▪We▪wtorek▪12▪maja▪od▪godz.▪12.30▪do▪13.00▪zostanie▪przeprowadzona▪
taka▪zbiórka▪na▪parkingu▪przy▪naszym▪kościele.

▪▪ W▪środę▪przypada▪wspomnienie▪Najświętszej▪Maryi▪Panny▪z▪Fatimy.▪Chcemy▪kon-
tynuować▪praktykę▪odprawiania▪od▪maja▪do▪października▪–▪13.▪dnia▪miesiąca▪–▪▪
nabożeństw▪fatimskich▪(Msza▪św.,▪różaniec▪i▪procesja▪ze▪świecami).▪

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪18.00▪zapraszam▪dzieci▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ Siostry▪Służebniczki▪z▪Leśnicy▪zapraszają▪w▪dniach▪od▪15▪do▪17▪maja▪na▪skupienie▪

dla▪gimnazjalistek.▪Zgłoszenia▪i▪informacje:▪s.M.▪Laureta▪i▪s.M.▪Edyta,▪tel▪514▪347▪
268▪i▪77▪404▪83▪30;▪betania@sluzebniczki.pl.

▪▪ W▪sobotę▪o▪godz.▪16.00▪w▪sali▪kina▪„Odrodzenie”▪odbędzie▪się▪V▪spotkanie▪z▪kul-
turą▪Śląska.▪Wstęp▪wolny.▪Szczegóły▪na▪plakatach.▪

▪▪ Za▪tydzień▪przypada▪uroczystość▪Wniebowstąpienia▪Pańskiego,▪zajmująca▪miejsce▪
siódmej▪niedzieli▪Wielkanocy.▪W▪tym▪dniu▪będziemy▪przeżywać▪w▪naszej▪parafii▪

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

17 maja – Niedziela VII Wielkanocna — uROcZyStOść WNIeBOWStąPIeNIA PAńSKIegO
 8.00 – za † Łucjana i Zofię Bogackich
 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże błogo-

sławieństwo dla dzieci i ich rodzin
 15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Danuty i Adriana 
Bienia oraz opiekę Bożą dla dzieci 


