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Przeżywany dziś w naszej parafii dzień Pierwszej 
Komunii Świętej jest ważną uroczystością nie tylko 
dla dzieci i ich rodzin, ale dla całej wspólnoty. Jest 
to bowiem kolejna okazja do ożywienia tęsknoty za 
osobistym spotkaniem z Jezusem, który w Eucha
rystii, stając się Pokarmem i Towarzyszem w dro
dze, ukazuje w sposób szczególny prawdę o miło
ści Boga. Miłość ta jest tym bardziej niepojęta, że 
pozostawia całkowitą wolność człowiekowi. Tego
roczna dekoracja podkreśla właśnie walor dobro
wolnego przyjęcia przez człowieka daru Bożego. 
Opiera się na znanym w sztuce obrazie Jezusa pu
kającego do drzwi, które od zewnątrz nie mają 
klamki. Ta artystyczna wizja, inspirowana cytowa

nymi niżej słowami z Apokalipsy 
św. Jana, uzmysławia odbiorcy, 
że to od niego zależy otwarcie 
Bogu drzwi do jego serca. Klamka 
znajduje się po stronie człowieka 
i tylko on może zaprosić Boga do 
siebie, by już potem konsekwent
nie kierować się Jego miłością 
w codziennym życiu. Z pewno
ścią wielką łaską i przywilejem 
jest dla nas też to, że On wciąż 
kołacze do drzwi naszego serca. 
Ważne jest, aby chcieć to usły
szeć i odpowiedzieć.

Fragment dekoracji w naszym kościele na dzień I Komunii św.

Oto stoję u drzwi  
i kołaczę:  

jeśli kto posłyszy 
mój głos  

i drzwi otworzy, 
wejdę do niego 

i będę z nim 
wieczerzał,  

a on ze mną.
Apokalipsa św. Jana (3,20)

Drodzy Diecezjanie! Obchodzona w dzisiejszą niedzielę uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawdę, że Chrystus, 
po spełnieniu ziemskiej misji, powraca do chwały, którą odwiecznie 
dzieli z Ojcem i z Duchem Świętym. Wstępując do nieba, nie porzucił 
nas jednak w ludzkiej niedoli. W mocy Bożego Ducha nadal żyje i działa 
pośród nas w nowy sposób. Jednym ze sposobów obecności Chrystusa, 
o którym mówi wiele dokumentów Kościoła, jest Jego obecność w oso
bie wyświęconego kapłana. (…) Poprzez nałożenie rąk i modlitwę, zgod
nie z obietnicą Chrystusa, Duch Święty zstępuje na nich i otrzymują Jego 
moc, by być świadkami Zmartwychwstałego Pana aż po krańce ziemi. 
Zostają posłani jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, aby szli i nauczali 
wszystkie narody, udzielając im chrztu i innych sakramentów.
Dlatego z wielką radością pragnę Was poinformować, że w najbliższą 
sobotę 23 maja br. nasz Kościół opolski ubogaci się o ośmiu nowych 
kapłanów. Są nimi:
– Kamil Bania z par. św. Michała Archanioła w Prudniku,
– Dawid Kontny z par. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej,
– Mateusz Kozielski z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach,
– Dominik Mamełka z par. św. Jana Chrzciciela w Powidzku (arch. wroc.),
– Kamil Mieszkowski z par. św. Piotra i Pawła w Opolu,
– Daniel Nowak z par. św. Stanisława i Nawiedzenia NMP w Płużnicy,
– Dominik Paterak z par. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie,
– Mateusz Wieczorek z par. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.
(…) Wszyscy razem upraszajmy dla nich mocy Bożego Ducha, aby byli 
świadomi wielkości swojego posłannictwa, zawsze realizowali je z zaan
gażowaniem, i byli Bogu wdzięczni za obdarowanie ich łaską kapłaństwa.
Przed nami bardzo ważne dni, w których szczególnie pamiętamy o kapła
nach. Mam na myśli święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, przypadające w tym roku w czwartek 28 maja, oraz Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo proszę, byśmy w tych dniach 
wraz z duszpasterzami modlili się żarliwie za kapłanów – o świętość ich 
życia oraz o nowych kapłanów. Dojrzała też w naszym Kościele myśl po
wołania do życia Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów. 
(…) Korzystając z okazji, zapraszam wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców 
na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. W tym roku 
gościć będziemy na niej prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Ger
harda Müllera z Rzymu. (…) Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

Odezwa Biskupa Opolskiego w zwią zku  
z  tegorocznymi święceniami  kap łańskimi

Bi
sk

u
p 

o
po

ls
ki



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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 

18 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Jana z okazji 65. 
rocznicy urodzin oraz za † matkę Gertrudę, † wnuczka Mateusza, 
†† dziadków i teściów, † szwagierkę

19 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Józefa Lepich, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek, 

†† teściów Łucję i Karola Lepich, †† szwagrów Rajnholda i Sylwestra 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

20 maja – środa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Klarę i Wilhelma Sgraja, †† rodziców z obu stron, 

†† braci Helmuta i Pawła oraz †† z pokrewieństwa

21 maja – czwartek — wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† dziadków Augustynę i Serafina Gaczinski oraz †† z pokrewieństwa

22 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 Agnieszki Wacław 
z okazji 88. rocznicy urodzin 

23 maja – sobota
 17.30 – nabożeństwo majowe

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiaj▪obchodzimy▪uroczystość▪Wniebowstąpienia▪Pańskiego,▪a▪w▪naszej▪parafii▪
dzień▪Pierwszej▪Komunii▪Świętej.▪Dzieci▪będą▪dziękowały▪za▪ten▪wspaniały▪dar▪pod
czas▪nabożeństwa▪o▪godz.▪15.00,▪a▪także▪przez▪cały▪tydzień,▪uczestnicząc▪w▪wie
czornych▪Mszach▪św.▪w▪ramach▪tzw.▪Białego▪Tygodnia.▪Dzieciom▪życzymy▪obfitych▪
łask▪Bożych▪oraz▪wierności▪i▪otwartości▪na▪Pana▪Jezusa▪w▪całym▪ich▪życiu.

▪▪ Zapraszam▪codziennie▪o▪godz.▪17.30▪na▪nabożeństwa▪majowe.▪W▪tym▪tygodniu▪
będą▪one▪połączone▪z▪nowenną▪przed▪uroczystością▪Zesłania▪Ducha▪Świętego.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪18.00▪zapraszam▪dzieci▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.
▪▪ W▪sobotę▪(23▪maja)▪o▪godz.▪10.00▪w▪katedrze▪opolskiej▪przyjmie▪święcenia▪prez

biteratu▪zdzieszowiczanin▪–▪ks.▪Mateusz▪Kozielski;▪w▪niedzielę▪o▪godz.▪11.00▪w▪ko
ściele▪pw.▪św.▪Antoniego▪ks.▪neoprezbiter▪odprawi▪swoją▪Mszę▪św.▪prymicyjną.▪
W▪tych▪dniach▪pamiętajmy▪o▪nim▪w▪naszych▪modlitwach.

▪▪ W▪niedzielę▪24▪maja▪po▪każdej▪Mszy▪św.▪Szkolne▪Koło▪Caritas▪działające▪przy▪PSP▪
w▪Żyrowej▪przeprowadzi▪zbiórkę▪na▪rzecz▪▪Interwencyjnego▪Ośrodka▪Preadop
cyjnego▪tzw.▪Domu▪Małego▪Dziecka▪w▪Gliwicach,▪które▪prowadzą▪Siostry▪służeb
niczki.▪Więcej▪informacji▪na▪plakacie.

▪▪ Zapowiedzi▪przedślubne:▪Karolina▪Strużyna▪ze▪Zdzieszowic▪i▪Grzegorz▪Piksa▪ze▪
Zdzieszowic▪—▪zapowiedź▪III.

▪▪ Serdecznie▪dziękuję▪za▪życzliwość▪i▪pomoc▪w▪przygotowaniu▪uroczystości▪Pierw
szej▪Komunii▪Świętej,▪zwłaszcza▪za▪wykonanie▪dekoracji.▪Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪
przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪rów
nież▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.▪„Bóg▪zapłać!”

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

 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Violetty z okazji 40. rocz
nicy urodzin

24 maja – Niedziela — uROczystOść zesŁANIA DucHA śWIĘtegO
 8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę 

i Czesława Kamińskich
 10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława, †† teściów Helenę i Władysława, 

†† dziadków i †† z pokrewieństwa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Jerzego i Klarę Dostal, †† Gabrielę i Franciszka Sła

wickich 


