
 

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Wyrażam serdeczną 
wdzięczność rekolekcjoniście, ks. dr. Joachimowi Waloszkowi, za prowadzenie nas 
w te mijające dni ku pogłębionemu odkrywaniu prawdziwego sensu życia, a na-
wet sensu cierpienia, ku doświadczeniu Miłości Bożej objawionej w Jezusie Chry-
stusie jako czegoś najdroższego w życiu, ku odnowionemu spojrzeniu na Kościół, 
co łączy się z misją, jaką mamy do spełnienia.
Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam na ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeń-
stwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – o godz. 17.15, a wcześniej, o godz. 15.30, 
na comiesięczne spotkanie katechetyczne „przy kawie”, które poprowadzi nasz 
Ksiądz Rekolekcjonista w formie audycji muzycznej zatytułowanej: „Credo Mo-
zarta. Wielka niedokończona Msza c-moll”.

 ▪ Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód mi-
sterium paschalnego Chrystusa. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za przy-
gotowanie i rozprowadzanie przed kościołem palm oraz świec paschalnych.

 ▪ Od poniedziałku do środy będą trwały w naszej parafii rekolekcje dla dzieci. Nauki 
będą się odbywać dla dwóch grup wiekowych, tj. dzieci z klas I–V od godz. 14.00, 
zaś młodzież z klas VI–VIII od 15.00.

 ▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (16.00–
17.00) i we wtorek (9.00–10.00).

 ▪ Okazja do spowiedzi św.: 
— Wielki Poniedziałek – 17.00–20.00 z przerwą na Mszę św.; 

— Wielki Wtorek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;

— Wielka Środa – 8.30–10.00 i 16.30–21.00 z przerwą na Mszę św.; 

— Wielki Czwartek – 16.00–21.00 z przerwą na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej;

— Wielki Piątek – 8.30–10.00 i 16.00–22.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;

— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.
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 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego działania związane z kościelnymi zespołami śpiewaczymi oraz inicjatywy wy-
dawnicze związane z muzyką kościelną; w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś ofiary składane przy 
Bożym Grobie – na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Marię 
Kalińską, lat 61, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne   _____________________________________________________________

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż pro-
wadzony jest sondaż w sprawie powstania na terenie gminy Zdzieszowice Środowi-
skowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełno-
sprawnych intelektualnie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (ul. Piastów 20) do 30 kwietnia 2019 r.

 ▪ Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zaprasza 17 kwietnia od godz. 14.00 przy 
ul. 3 Maja w Krapkowicach na kiermasz wielkanocny połączony ze Środą Żurową. 

 ▪ Mobilne Centrum Badań organizuje badanie pod kątem m.in. miażdżycy tętnic, 
osteoporozy, wydolności płuc i oskrzeli oraz zakwaszenia organizmu. Badanie od-
będzie się 23 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w Ambulansie Diagnostycznym na 
parkingu przy naszym kościele. Szczegóły na plakatach i ulotkach.


