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 ▪ Dzisiejsza druga Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego i od 2000 r. jest nazywana niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

 ▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego 
odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Jutro przypada – przeniesiona ze względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocną 
z 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości 
Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas wieczornej Euchary-
stii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej mo-
dlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza  mieszkańców Zdzieszowic na drugie spotka-
nie autorskie z p. Arthurem Schulwitzem  nt.: „Historia Kościoła i szkoły w Zdzie-
szowicach w latach przedwojennych”, które odbędzie się 9 kwietnia (poniedzia-
łek) po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ W środę o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie dla wszystkich marianek.

 ▪ Miejska i Gminna Biblioteka w Zdzieszowicach zaprasza w środę 11 kwietnia o godz. 
16.30 na spotkanie z Dorotą Zawadzką – „Super Niania w Zdzieszowicach”.

 ▪ 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 
drugich gimnazjalnych. 

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej li-
turgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym. Roz-
poczną się też rozmowy duszpasterskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
katechetyczne z cyklu „kawa z księdzem”. Tym razem temat będzie nawiązywał 
do Tygodnia Biblijnego: „Listy do Kościołów”.

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


