
 

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jedno-
cześnie patronalne święto Caritas i rozpoczyna się 75. Tydzień Miłosierdzia pod ha-
słem: „Miłosierni Miłosierdzia dostąpią”. Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszyst-
kim włączającym się w służbę ludziom w ramach Parafialnego Zespołu Caritas.

 ▪ W dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski o wolonta-
riacie w służbie miłosierdzia. Jego treść jest publikowana w załączniku do niniej-
szego „Informatora”.

 ▪ Dzisiaj o godz. 19.00 w kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach zostanie wyko-
nane przez orkiestrę kameralną i scholę prowadzone przez ks. Piotra Kierpala Ora-
torium „Miłość ponad wszystko” – jest to modlitwa przebłagalna i wynagradza-
jąca, która wpisuje się w głębsze przeżycie niedzieli Miłosierdzia Bożego.

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

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie 
wszystkich marianek. 

 ▪ Od środy rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych – w na-
szym kościele codziennie o godz. 17.30.

 ▪ W piątek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione 
w porządku niedzielnym.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 Godzinę świętą połączymy z nabożeństwem 
majowym, zas w piątek w ramach nabożeństwa majowego odmówimy litanię ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwa pierwszych 
sobót miesiąca.
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 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone i uro-
czyście wręczone medaliki, które otrzymają dzieci przygotowujące się do Pierw-
szej Komunii św., a także zostaną ustanowieni nowi ministranci.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (5 maja) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 
spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św. Mi-
kołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
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Ogłoszenia diecezjalne  _________________________________________________________________________________

 ▪ Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży 
zaprasza młodych całej diecezji we wtorek 30 
kwietnia br. o godz. 19.00 do kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Jemielnicy na  Wielkanocne Czu-
wanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. W tym roku 
temat: «Żyjcie!» inspirowany jest jednym z rozdzia-
łów adhortacji Papieża Franciszka «Christus vivit». 

 ▪ Biskup Opolski serdecznie zaprasza do udziału w 8. 
Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się 
1 maja w Jemielnicy. Jest ono okazją do wspólnej 
modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej die-
cezji. Centralnym punktem Święta będzie Euchary-
stia sprawowana o godz. 11.00. O godz. 14.30 od-
prawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. 
Józefa, a o 17.30 wokół jemielnickiego stawu odbę-
dzie się tradycyjny «Bieg po dyszkę dla Rodziny».. 
Święto będzie połączone z 9. Jarmarkiem Cyster-
skim, który oferuje liczne atrakcje nie tylko dla dzieci.  

 


