▪▪ 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. Natomist o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas
trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Martina Krajczyk z Kobylic i Łukasz Koncewicz ze Zdzieszowic — zapowiedź II, Joanna Nowak z d. Wójcik ze Zdzieszowic i Stanisław Nowak ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy
i wielu prac porządkowych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; jutro kolekta przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w przyszłą niedzielę kolekta
będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Adelajdę Pop, lat 75, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w środę); śp. Stanisławę Wawrzyk, lat 89, z ul. Prusa (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Leonharda
Czernka, lat 76, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w Żyrowej w sobotę). Z parafii
św. Antoniego zmarli: śp. Doris Chojnacka, lat 58, z ul. Piastów, śp. Barbara Orzechowska, lat 62, z ul. Piastów, śp. Weronika Nosol, lat 86, z ul. Ogrodowej (pogrzeb we wtorek o godz. 13.00), śp. Ernestyna Okoniewska, z ul. Piastów oraz śp.
Bernard Porada, lat 58, z ul. Kościuszki (pogrzeb w środę o godz. 11.00). Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...

Wiemy, żeś zmartwychwstał – ciąg dalszy _____________________________________
stus chwyta za rękę Adama i Ewę, którzy opuszczają ciemności śmierci. Zmartwychwstanie Chrystusa wskrzesza ich,
a wraz z nimi całą ludzkość. Wycieńczony
śmiercią i grzechem Adam w geście modlitewnym wyciąga rękę ku Zbawicielowi,
jak kwiat do Słońca. Równie pokornie klęczy Ewa, z nadzieją wyciągająca dłonie ku
Słońcu Prawdy. Dalej stoi Mojżesz z tablicami przykazań oraz inni sprawiedliwi i głosiciele przyjścia Zbawiciela. Z lewej strony,
ubrani w szaty królewskie stoją Dawid i Sa-

lomon oraz prorocy i Jan Chrzciciel, wskazujący na Pana Życia. Duchowe i przemienione ciało Chrystusa wymyka się ciążeniu
i prawom świata. Warto w tym miejscu
przywołać słowa słyszane w Wielką Sobotę: „Zstąpiłeś na ziemię zbawić Adama,
ale go nie znalazłeś Panie, i zstąpiłeś szukać
go aż w otchłani”. Tak jak na ikonie, Chrystus zstępuje w głębię naszego bytu i wyrywa nas z ciemności. Tylko On może nas
przeprowadzić z królestwa zła i śmierci do
światłości – źródła Nowego Życia.
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Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy.

Z Sekwencji wielkanocnej

Z serca życzę wszystkim Drogim Parafianom
i Gościom błogosławionych świąt, rozjaśnionych wdzięcznością za zmartwychwstanie
naszego Pana, przez które zwyciężył grzech
i śmierć oraz okaza ł nam mił osierdzie.

27 marca 2016 r.

Ewangeliści nie opisują dokładnie
momentu Zmartwychwstania Jezusa,
dają tylko świadectwo o pustym grobie i o spotkaniach ze Zmartwychwstałym. Tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa nie da się też oglądać,
ale można kontemplować. W tym bardzo pomocne wydają się być ikony,
np. taka, jak poniżej. Rozbite bramy
otchłani leżą w kształcie krzyża na
piekle, a jaśniejący światłością Chry-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
28 marca – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krzysztofa z okazji 50.
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
		– w intencji Parafian
18.00 – za † męża Joachima, †† rodziców Agnieszkę i Józefa i †† teściów Annę
i Ernesta, †† dwóch szwagrów i chrzestną Marię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
29 marca – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – Msza św. pogrzebowa za † Leonharda Czernka
18.00 – za †† dziadków Stanisława i Marię Paluch, † ojca Józefa Broll oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30 marca – Środa w Oktawie Wielkanocy
7.00 – za † mamę Wandę Niemiec-Cielebąk oraz †† z rodziny i pokrewieństwa
31 marca – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † Bernarda Przygockiego, † syna, † matkę, † teściową oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
1 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† Henryka i Zdzisława Chucherko w 2. rocznicę śmierci oraz
†† z rodzin Chucherko i Kwiatek

2 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w 20. rocznicę śmierci
18.00 – za † Jerzego Wiktor oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Szymona Klemana z okazji 1. rocznicy urodzin [ks. Mariusz]
3 kwietnia – Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marka z okazji 50. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † Georga Bronner w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jana,
†† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Miłosza z okazji urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii.
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory odpustowe, które – jak co roku – organizuje parafia św. Antoniego o godz. 15.00 w kaplicy cmentarnej.
▪▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wielkanocnych. W tym dniu będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia nowych ministrantów. Msze św. jak w każdą niedzielę, nie będzie Nieszporów.
▪▪ W środę 30 marca br. o godz. 18.30 w sali św. Antoniego. odbędzie się biesiada
wielkanocna członków Klubu Inteligencji Katolickiej.
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

