
  

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jed-
nocześnie patronalne święto Caritas (obchodzącej w Polsce 30-lecie działalności) 
i rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do mi-
łosierdzia”. Przy tej okazji gorąco dziękuję wszystkim włączającym się w działania 
Parafialnego Zespołu Caritas. 
Dziś zapraszam jeszcze na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w połączeniu z adora-
cją Najświętszego Sakramentu. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam ponownie na nabożeństwo wielkanocne Drogi 
światła (Via Lucis).

 ▪ Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicja-
tywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w tym roku przypada 18 kwietnia  – 
w przyszłą niedzielę) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Ty-
godnia Biblijnego. Przyszła niedziela to także Dzień Narodowego Czytania Pisma 
Świętego. W związku z tym zapraszam na czytanie i słuchanie Słowa Bożego w na-
szym kościele podczas nabożeństwa o godz. 16.00.

 ▪ Niezmiennie przypominam i pokornie proszę o respektowanie zasad bezpieczeń-
stwa, a szczególnie limitu osób przebywających jednocześnie w kościele (obecnie 
jest to 27 osób), zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą nie-
dzielę ofiary będą przeznaczone na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszelką 
życzliwość.
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 ▪ Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamiesz-
kałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na 
stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwo-
niąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracow-
nika merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe 
i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe i inne. 
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