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Twemu Sercu cześć składamy…

Dziękujemy

▪▪ Dyrektor i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z Samorządem Mieszkańców
Starego Osiedla i Stowarzyszeniem „Osiedlok” zapraszają dnia 13 czerwca od godziny 12.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród atrakcji przewidziano m.in.:
pokazy 9. Pułku Ułanów, przejażdżki konne, gry i zabawy z nagrodami, zjeżdżalnię wodną i dmuchaną,
pokazy straży pożarnej OSP Jasiona. Ponadto od
godz. 19.00 występ kabaretu „Tolek” oraz zabawa
taneczna na wolnym powietrzu.
▪▪ W sobotę 13 czerwca na Górze Świętej Anny odbędą się następujące pielgrzymki:
— 3. Pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców.;
W programie m.in. Różaniec o godz. 14.30 i Msza
św. w Bazylice o godz. 15.00. Po Mszy św. przewidziano rodzinne świętowane w namiocie przy
Domu Pielgrzyma.
— Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych;
Mszę św. o godz. 10.00 sprawowaną przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję poprzedzi Różaniec. Od godz. 12.30 zaś zaplanowano: koncert
muzyczny, konferencję, nabożeństwo majowe
i adorację Najświętszego Sakramentu.
— 40. Pielgrzymka Chórów Kościelnych Diecezji
Opolskiej (spotkanie jest dwudniowe i zakończy
się w niedzielę); gościem będzie Pan Piotr Pałka,
który poprowadzi warsztaty dla chórzystów.
W sobotę o godz. 20.00 w bazylice wystąpi Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes z Tarnowa.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby
Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszego kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ryszarda Kułakowskiego, lat 68, z ul. Piastów oraz śp. Helenę
Knopp, lat 87, ostatnio zamieszkałą w Niemczech.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Czerwiec obchodzony jest w Kościele jako miesiąc Serca Jezusowego. Kult ten ma przypominać
o miłości Boga ku ludziom, ale także rozbudzać
w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu.
Niezwykle istotny jest też jego charakter ekspiacyjny: ma nas uwrażliwiać na grzech, mobilizować
w imię miłości Chrystusa do walki ze złem oraz
do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Kult Serca Jezusowego wywodzi
się z czasów średniowiecza, ale szerokie rzesze
wiernych ogarnął za sprawą kilku świętych, m.in.:
św. Mechtyldy (1241-1298), św. Gertrudy (12501303), św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297), św.
Jana Eudesa (1601-1680) – zwanego „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”, a zwłaszcza dzięki skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Miała ona
łaskę wielu objawień, a szczególnie wymowne
wydaje się ostatnie, gdy ukazał się jej Chrystus,
odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce,
które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się
dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje
od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu
w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli
Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze
Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone.
Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie

7 czerwca 2015 r.
Giaquinto Corrado, św. Małgorzata Alacoque, 1765 r.

Bożego Ciała był odtąd poświęcony
jako osobne święto ku czci mojego
Serca i na wynagrodzenie Mi przez
Komunię i inne praktyki pobożne
zniewag, jakich doznaję. W zamian
za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich,
którzy w ten sposób oddadzą Mu
cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”. Podobne obietnice wiążą
się z praktyką dziewięciu kolejnych
pierwszych piątków miesiąca i nabożeństwem zwanym Godzina święta.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
7 czerwca – Niedziela X Zwykła
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Otylii i Zygmunta
z okazji rocznicy ślubu
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją
18.00 – za † Aleksego Kabelskiego, † Marię Pietrzyńską, †† dwóch mężów
oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
8 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Jadwigi Królowej
18.00 – za †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † bratową Walerię oraz
†† z pokrewieństwa

14 czerwca – Niedziela XI Zwykła
8.00 – za † Ludwika Pecolt, † żonę Zofię, † syna Jana i dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża Józefa Raszowskiego, † córkę Franciszkę oraz †† z rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

10 czerwca – środa — wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
7.00 – †† rodziców Teklę i Wilhelma Wołowskich, †† Marię i Jerzego Szulc,
†† dziadków

▪▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne. Suma odpustowa
rozpocznie się o godz. 11.00.
Dziś też przypada – obchodzony w naszym kraju od kilku lat – Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą nad narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków.
Również dzisiaj serdecznie zapraszam do naszego kościoła o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach
obchodzonej tak zwanej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały
do czwartku po Mszach św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy
św. porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

11 czerwca – czwartek — wspomnienie św. Barnaby, Apostoła
18.00 – za † teścia Józefa Gorzel w 18. rocznicę śmierci, † męża Antoniego,
†† rodziców Mariannę i Piotra Góral oraz †† z rodzin Góral, Sobota
i Gatner

▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. Damianem Stańkiem na
temat: „Moje pierwsze spełnione lata posługi kapłańskiej”, które odbędzie się
w poniedziałek 8 czerwca po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego.

9 czerwca – wtorek
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, †† teściów
Annę i Maksymiliana Filusz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

12 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – † ojca Joachima Garbas w 9. rocznicę śmierci
13 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
13.00 – Msza św. dziękczynna z okazji 40. rocznicy ukończenia szkoły podstawowej o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla żyjących oraz o wieczne szczęście dla zmarłych: Krystyny, Waldemara, Alfreda, Zbigniewa i Reinholda
		– chrzest: Dominik Zygmunt Skrobisz
18.00 – †† rodziców Walerię i Antoniego Legut, †† Eugenię i Władysława Łasińskich, † brata Stefana Legut oraz szwagra Jana Smykałę
		– nabożeństwo fatimskie

▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną.
▪▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem
21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam w tym dniu na
nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
oraz kolejny dzień fatimski w naszej parafii. Nabożeństwo fatimskie z modlitwą
różańcową i procesją ze świecami odbędzie się po wieczornej Mszy św.
▪▪ Parafia św. Antoniego organizuje w sobotę od godz. 19.45 czuwanie modlitewne
dla młodzieży i wszystkich chętnych. Poprowadzi je ks. Mateusz Buczma z Opola,
przy udziale zespołu Eremos z Zawadzkiego. Szczegóły na plakacie
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

