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▪▪ Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku
kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii.
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 spożywania mięsa.
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.
▪▪ W środę 19 kwietnia br. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wieczorną Mszę św. do
kościoła św. Antoniego, po której odbędzie się spotkanie poświęcone wspomnieniu śp.
Józefa Osmanna.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 17.00
odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 odbędzie się
spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy i wielu prac porządkowych.
▪▪ Marianki serdecznie dziękują wspólnocie parafialnej za udział w kiermaszu, który przygotowały w minioną niedzielę. Zebrane ofiary (1080 zł) przekazano na misje.
▪▪ 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.
▪▪ Komunikat Kurii Diecezjalnej w Opolu: 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o swoje życie wyjechało z
kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego
Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polska w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia
zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu.

