▪▪ We wtorek 26 maja będziemy szczególnie pamiętać o wszystkich mamach. Wyrażą to Dzieci Maryi z naszej parafii, które zapraszają o godz. 17.15 – w ramach nabożeństwa majowego – na przedstawienie zatytułowane: „Anioły są wśród nas”.
▪▪ Również we wtorek (26 maja) Klub Inteligencji katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. Markiem Sobottą na temat: „Ród szlachecki de Gaschin i jego wpływ na
rozwój Kościoła Katolickiego na Śląsku po reformacji”. Spotkanie odbędzie się
o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Żyrowej.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną.
▪▪ Dnia 28 maja o godz. 10.00 Mniejszość Niemiecka zaprasza na coroczne spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, które odbędzie się w klubie przy ul. Akacjowej 2.
▪▪ Grupa Przyjaciół Misji organizuje 14 czerwca br. wyjazd do Prudnika-Lasu. Okazją jest 60. rocznica internowania kard. Stefana Wyszyńskiego. W programie pielgrzymki m.in. nabożeństwo fatimskie (o godz. 15.00) i zwiedzanie celi Prymasa.
Koszt 15 zł. Wyjazd z parkingu przy „starej Biedronce” o godz. 13.00.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się 6. Diecezjalna
Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking, tym razem
z Kamienia Śląskiego na Górę Świętej Anny. Ponieważ
ten sposób aktywności fizycznej staje się coraz bardziej powszechny, warto nadać jej także wymiar duchowy połączony z promocją zdrowego stylu życia.

R. II: 2015, nr 21 (86)
W roku liturgicznym przeżywamy trzy
największe uroczystości, które mają nam
objawiać tajemnicę Trójjedynego Boga:
Boże Narodzenie jest świętem Ojcostwa
Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła na
ziemię swego Jednorodzonego Syna, aby
odkupił grzeszną ludzkość. Wielkanoc
jest świętem Boga Syna, który po męce
i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło
Odkupienia swoim chwalebnym zmartwychwstaniem. Pięćdziesiątnica nato-

▪▪ 4 czerwca 2015 r. w Uroczystość Bożego Ciała o godz.
19.30 na placu przy kościele Przemienienia Pańskiego
w Opolu odbędzie się Koncert Uwielbienia. Zaproszenie wyraził w Odezwie Biskup Opolski: „(…) chciejmy
całymi rodzinami przybyć do Opola, aby wspólnie wyśpiewać Bogu chwałę i w Jego ręce zawierzać siebie,
nasze dzieci i młodzież, a także całą naszą Ojczyznę”.
▪▪ 7 czerwca 2015 r. na Górze Świętej Anny, pod hasłem: „Wdzięczność i nadzieja”, odbędzie się doroczna
Pielgrzymka Mniejszości Narodowych. Centralnym
punktem pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana
o godz. 11.00 w Grocie Lourdzkiej przez bpa Andrzeja
Czaję i bpa Jana Kopca. Od godz. 13.00 będzie miał
miejsce Przegląd Zespołów Mniejszości Niemieckiej.

Tiziano Vecellio, Zesłanie Ducha Świętego, XVI w., Wenecja

24 maja 2015 r.

miast jest świętem Ducha Świętego, który
utwierdza i uświęca to, co Ojciec stworzył,
a Syn odkupił. Dla rozświetlenia przesłania dzisiejszej uroczystości warto przywołać treść kilku modlitw i czytań mszalnych,
które przewidziane są na liturgię wigilii Zesłania Ducha Świętego. Pierwszy fragment
z Księgi Rodzaju dotyczy opisu budowania
wieży Babel i pomieszania przy tym języków. Rozważanie o tym wyjaśnia modlitwa:
„Wszechmogący Boże spraw, aby Twój Kościół zawsze był ludem świętym, zjednoczonym przez jedność Ojca i Syna i Ducha
Świętego, niech ukazuje światu tajemnicę
Twojej świętości i jedności”. Drugie czytanie opisuje Boga zstępującego w ogniu
na górę Synaj, a modlitwa po nim przekonuje: „Boże, który na Górze Synaj pośród
grzmotów i błyskawic przekazałeś Mojżeszowi stare prawo, a w dniu dzisiejszym
w płomieniach Ducha Świętego objawiłeś
nowe przymierze, spraw, prosimy, abyśmy
zawsze płonęli tym Duchem, którego w cudowny sposób udzieliłeś swoim Apostołom
i aby nowy Izrael, zebrany spośród wszystkich narodów, radosnym sercem przyjmował Twoje wieczne przykazanie miłości”.
Trzecie czytanie z Księgi proroka Ezechiela
opowiada o tym, jak Pan ożywił kości w dolinie, a uzupełnia je modlitwa o przywrócenie młodości ducha i radowanie się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
24 maja – Niedziela — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę
i Czesława Kalińskich
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 Sławickich
25 maja – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Rozalię i Alfreda Malkusz, † męża Antoniego, † syna
Henryka Gola oraz †† teściów Paulinę i Albina Gola
26 maja – wtorek — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
17.15 – nabożeństwo majowe [z okazji Dnia Matki]
18.00 – za † Genowefę Krukowską oraz †† z pokrewieństwa
27 maja – środa
7.00 – za † Tadeusza Dąbrowę
17.30 – nabożeństwo majowe
28 maja – czwartek — święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Klarę, Martę i Ferdynanda Pieszkała oraz †† Łucję
i Jerzego Bienia i † Marię Pola
29 maja – piątek — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †Władysława Matwijewskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców
Wilhelma i Zofię Kurpiela, † teściową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa
30 maja – sobota
15.00 – chrzest: Emilia Stefania Buczma
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra, Pawła, Krystiana
i Marka z okazji urodzin, opiekę Bożą dla ich rodzin oraz o szczęśliwe
rozwiązanie dla Agnieszki

31 maja – Niedziela IX Zwykła – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00 – za †† Gerarda i Gertrudę Urbanek, † Emmę Porada oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla przeżywających 45.
rocznicę przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej oraz o radość
wieczną dla zmarłych z tego rocznika
		– chrzest: Magdalena Marta Rosół
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Ryszarda Czechowskiego w 1. rocznicę śmierci, † męża Tadeusza
Zawadę oraz †† z rodzin Czechowskich, Zawadów i Pierzchałów

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski skierował do wiernych naszej diecezji komunikat, stanowiący zaproszenie do udziału w Marszach dla Życia i Rodziny. Oto jego treść:
Drodzy Diecezjanie! Za tydzień, w niedzielę 31 maja, ulicami wielu miast
naszej diecezji (Opola, Kluczborka, Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Otmuchowa,
Prudnika i Raciborza) przejdą Marsze dla Życia i Rodziny. To wydarzenie
jest czasem dawania świadectwa przez wielu naszych diecezjan, którzy krocząc ulicami miasta wyrażają swoje przywiązanie do wartości związanych
z ochroną życia i fundamentalnymi zasadami, na których trzeba nam budować szczęśliwą rodzinę. Chcemy pochylić się nad rolą rodziny we współczesnym świecie, rodziny otwartej na życie, która je chroni i pielęgnuje,
która dba o podstawowe osobowe wartości. W roku dyskusji synodalnej
o rodzinie to szczególne zobowiązanie.
Niech uczestnictwo w kolejnym marszu łączy nas w braterskiej miłości i dodaje siły do dawania chrześcijańskiego świadectwa ludziom, których spotykamy na drogach naszego życia.
Zachęcam wszystkich wiernych do udziału w tym święcie rodziny oraz
z serca błogosławię jego uczestnikom.
Bp Andrzej Czaja
▪▪ W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które zostało wprowadzone do polskiego
kalendarza liturgicznego w 1971 r.
W tym dniu serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Rozpocznie się ono nabożeństwem majowym (25 maja jest dniem urodzin naszego
Patrona), a po Mszy św. (ok. godz. 18.40) odbędzie się katecheza biblijna.
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

