WIELKI PIĄTEK

– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań i adoracja Najśw. Sakramentu w ciemnicy do godz.
15.00
– o godz. 15.00 Droga krzyżowa
– o godz. 18.00 liturgia ku czci Męki Pańskiej
– po liturgii adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym
Grobie do godz. 22.00 (21.00–22.00 – młodzież)
Ojcowie Kościoła: Nie wstydźmy się Chrystusowego krzyża!
Bo Ten, który na tym miejscu był ukrzyżowany, jest w niebie. Gdyby po swym ukrzyżowaniu pozostał w grobie,
słusznie moglibyśmy się wstydzić. Tymczasem Ten, który
tu na Golgocie został ukrzyżowany, wstąpił do nieba.

WIELK A SOBOTA

– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań i adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 19.00
– święcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 11.00,
12.00 i 14.00
– o godz. 20.00 liturgia Wigilii Paschalnej; na tę najważniejszą liturgię w roku przynosimy ze sobą świece
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WIELKI T YDZIEŃ
NIEDZIELA PALMOWA

– o godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i Msza św.
– o godz. 10.30 Msza św.
– o godz. 15.00 nabożeństwo w kościele Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu w Zdzieszowicach
– o godz. 18.00 Msza św.
Ojcowie Kościoła: Wczoraj dałem się ukrzyżować z Chrystusem, dzisiaj razem z Nim okrywa mnie chwała; wczoraj dałem się z Nim zabić, dzisiaj wracam do życia. Wczoraj wszedłem z Nim do grobu, dziś z Nim powstaję
z martwych. Starajmy się zrozumieć moc Chrystusowego misterium i niech stanie się dla nas jasne, dlaczego
Chrystus umarł. Stańmy się podobni do Chrystusa...

– Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 18.00; procesja z palmami przed Mszą św. o godz. 10.30
– okazja do spowiedzi św.: pół godziny przed Mszą św.
– o godz. 17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
Ojcowie Kościoła: Fakt, że niesiemy te gałązki zawiera w sobie wielką tajemnicę. Oliwka bowiem, niosąca w owocu
ukojenie bólu i trudu, oznacza uczynki miłosierdzia; także
i słowo „miłosierdzie” po grecku brzmi „oleos”. Palma zaś,
choć ma twardy pień, posiada wspaniały koniec, czyli koronę, czym pokazuje, że przez twardość życia mamy się
wznosić ku piękności niebieskiej ojczyzny. I dlatego Dawid
śpiewa: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92,13).

Ojcowie Kościo ła: Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król
zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął
w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

20 marca 2016 r.

WIELKI CZWARTEK

– o godz. 9.30 w katedrze opolskiej Msza Krzyżma
– o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o powołania kapłańskie i zakonne
– po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00
Ojcowie Kościo ła: Niech każdy, kto czuje niemoc, przystąpi z wiarą... Przystępować zaś z wiarą nie znaczy jedynie przyjmować Jego Ciało ofiarowane, ale także dotykać
Go czystym sercem, jakbyśmy się zbliżali do samego Chrystusa. Widzisz Go, co więcej, słyszysz także głos Jego,
gdy przemawia przez ewangelistów. Wierzcie więc, że
i teraz jest owa wieczerza, do której On także zasiadł.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

20 marca – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich
10.30 – w intencji Parafian
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † Józefa Orlak, †† jego rodziców Józefę i Władysława oraz †† braci
Władysława i Jerzego

▪▪ Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium
paschalnego Chrystusa. Przed kościołem można nabyć palmy przygotowane przez
Parafialny Zespół Caritas.
▪▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godz. 15.00 do
kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu „na Górce” osoby żyjące
w związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne z błogosławieństwem na trudne trwanie w jedności z Bogiem.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Okazja do spowiedzi św.:
— Wielki Poniedziałek – 18.30–19.30;
— Wielki Wtorek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielka Środa – 8.30–10.00 i 16.30–21.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielki Czwartek – 16.00–17.45;
— Wielki Piątek – 8.30–10.00 i 16.00–22.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;
— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.

21 marca – Wielki Poniedziałek
18.00 – za † Waltera Wesoły oraz †† z rodziny
22 marca – Wielki Wtorek
18.00 – †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich oraz Paulinę i Ryszarda Lebok, † męża, †† rodziców chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
23 marca – Wielka Środa
18.00 – za † matkę Hildegardę, † ojca Józefa oraz † siostrę Adelajdę z mężem
24 marca – Wielki Czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne
25 marca – Wielki Piątek
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
15.00 – Droga krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
26 marca – Wielka Sobota
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian
27 marca – NIEDZIELA WIELKANOCNA — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Magdaleny z okazji 18. rocznicy urodzin
		– chrzest: Max Paul Gorka
15.00 – Nieszpory odpustowe w kaplicy na cmentarzu
18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców,
†† rodzeństwo, † siostrzeńca Waldemara oraz † Adama w 3. rocznicę
śmierci

▪▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (15.30–
16.30) i we wtorek (9.00–10.00).
▪▪ Ze względu na duże zainteresowanie wyjazdem na pielgrzymkę do Sanktuarium
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, parafia nasza organizuje taką pielgrzymkę
także w sobotę 30 kwietnia br. Program, cena i godzina wyjazdu bez zmian. Zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Parafialny Zespół Caritas organizuje wyjazd do Miasteczka Miłosierdzia w Branicach. Odbędzie się on 2 kwietnia
(sobota), koszt 25 zł, program pielgrzymki w gablotce, zapisy w zakrystii.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Martina Krajczyk z Kobylic i Łukasz Koncewicz ze Zdzieszowic — zapowiedź I, Joanna Nowak z d. Wójcik ze Zdzieszowic i Stanisław Nowak ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie w Niedzielę Zmartwychwstania. Ofiary składane przy Bożym Grobie będą
przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Serdecznie dziękuję za
ofiary i wszelką życzliwość.
▪▪ W minionym tygodniu odszedł do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ginter
Seidel, lat 82, z ul. Myśliwca. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

