
  

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i jest zarazem niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie 
patronalne święto Caritas. 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 (do godz. 16.00). 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Podczas spotkania odprawimy nabożeństwo Drogi światła.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udziela-
nia sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa Pawła Stobrawy przyjmie mło-
dzież z naszej parafii oraz z parafii Góra Świętej Anny i Wysoka. 
Spowiedź św. dla młodzieży będzie dodatkowo we wtorek od 17.00 i w środę od 
18.00 (sakrament bierzmowania domaga się stanu łaski uświęcającej). 
W środę o godz. 18.30 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obec-
ność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 17.30.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną ustanowieni nowi 
ministranci i lektorzy.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (1 maja) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 
spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu ka-
techetycznym przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Od 14 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicja-
tywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w tym roku przypada 1 maja) i nastę-
pującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Niedziela 
Biblijna to także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. W związku z tym 
zapraszam na czytanie i słuchanie Słowa Bożego w naszym kościele podczas na-
bożeństwa o godz. 16.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Rędziniak z Rybnika i Dariusz Ściebura ze Zdzie-
szowic (aktualnie z Rybnika) — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele charytatywne (Caritas Diecezji Opol-
skiej), zaś w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.
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