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▪▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas i rozpoczyna
się 73. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Przy tej okazji serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości osobistego włączenia się w ramach struktur naszej parafii w służbę ludziom.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski
o aktualności wezwania do miłosierdzia i o charytatywnej pomocy udzielanej przez Caritas. Jego treść jest publikowana w załączniku do niniejszego „Informatora”.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio. Podczas spotkania odprawimy nabożeństwo Drogi
światła.
▪▪ W poniedziałek i wtorek od godz. 15.30 odbędą się rozmowy duszpasterskie z kandydatami do przyjęcia w sobotę sakramentu bierzmowania.
▪▪ We wtorek przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to tradycyjny
dzień modlitw o urodzaje. W naszym kościele odprawimy w tej intencji
po Mszy św. nabożeństwo.
▪▪ W środę o godz. 17.00 s. Nicola zaprasza na spotkanie marianek (spotkanie organizacyjne przed wyjazdem do Warszawy).
▪▪ 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.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców
dzieci, które w tym roku przystąpią w naszym kościele do Pierwszej Komunii świętej.
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▪▪ W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa opolskiego Andrzeja
Czai przyjmie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego
(Góra Świętej Anny, Jasiona, Leśnica, Raszowa i Wysoka).

Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.30
do 18.00.
W piątek o godz. 19.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na
próbę – obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 9.30.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski
we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Katarzyna Mojsa z Wrocławia
i Dawid Kachnowicz ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
„Bóg zapłać”

