Ogłoszenia parafialne ______________
1 kwietnia 2018 r. .
▪▪ Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako „wielką
niedzielę”. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek
w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory w naszym kościele o godz. 17.30.
▪▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt
wielkanocnych. W tym dniu będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca.
Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, ale nie będzie Nieszporów. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia
do grona ministrantów i lektorów.
▪▪ Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. W programie pielgrzymki: 10.30 – modlitwa w kaplicy Obrazu Matki
Bożej, 11.30 – konferencja w sali o. Kordeckiego, 13.00 – Msza św. w Bazylice.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, a po niej – o godz.
19.00 – odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach
św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem
biblijnym.
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▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Prucnal ze Świdnicy i Dawid Skóra ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Ida Zając ze Zdzieszowic i Tomasz Bogacki z Obórek
— zapowiedź III.
▪▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy
i wielu prac porządkowych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; jutro kolekta
przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej. „Bóg zapłać” za ofiary.

