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– o godz. 9.30 w katedrze opolskiej Msza Krzyżma
– o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w inten-
cji Parafian oraz o powołania kapłańskie i zakonne

– po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00

– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czy-
tań i adoracja Najświętszego 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 Najświętszego Sakramentu przy 
Bożym Grobie do godz. 22.00

– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czy-
tań i adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bo-
żym 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 naj-
ważniejszą liturgię w roku przynosimy ze sobą świece

– o godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i Msza św.
– o godz. 10.30 Msza św.
– o godz. 17.30 Nieszpory
– o godz. 18.00 Msza św.

WIELKI  TYDZIEŃ
NIEDZIELA PALMOWA – Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 18.00; procesja z pal-

mami przed Mszą św. o godz. 10.30
– okazja do spowiedzi św.: pół godziny przed Mszą św., 
po południu – od 16.30 

– o godz. 17.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

WIELKI CZWARTEK

WIELKI P IĄTEK

WIELK A SOBOTA

NIEDZIELA  
ZMARTWYCHWSTANIA

Liturgia „Kościo ła domowego”: Dobrze jest przygotować 
dla wszystkich domowników gałązki palm. Procesja z pal-
mami jest wezwaniem do pójścia za Chrystusem i do wyj-
ścia naprzeciw tajemnicy Paschalnej. Palmami można ude-
korować krzyże w domu. Po południu można też spędzić 
wspólny czas na słuchaniu Ewangelii (J 12,12-16) oraz śpie-
waniu pieśni o Chrystusie Królu. 

Liturgia „Kościo ła domowego”: W modlitwach dobrze jest 
dziękować Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa 
oraz prosić o świętość kapłanów. Zgodnie ze starożytnym 
zwyczajem warto przedłużyć ucztę Eucharystyczną tzw. 
Agapą (czyli ucztą miłości). Może to być wspólna kolacja 
po wieczornej Mszy św. Warto sięgnąć po pieśni Eucha-
rystyczne oraz fragment Ewangelii – J 13,1-15.

Liturgia „Kościo ła domowego”: W tym dniu należy po-
myśleć o czasie przeznaczonym na adorację Najświęt-
szego Sakramentu przechowywanego w tzw. ciemnicy. 
Można też – zwłaszcza z osobami chorymi – odprawić 
w ich domu nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Liturgia „Kościo ła domowego”: W ciągu dnia poświęcamy 
odrobinę czasu na przygotowanie pokarmów do poświę-
cenia. Zaplanujmy przede wszystkim czas na osobistą 
adorację przy Bożym Grobie. Przy poświęceniu pokar-
mów pamiętajmy o religijnym wymiarze tego obrzędu. 

Liturgia „Kościo ła domowego”: Centralnym punktem w ro-
dzinnym świętowaniu winno być śniadanie wielkanocne. 
Na stole pojawia się Paschał rodzinny, święcone jajko – 
symbol życia i inne poświęcone pokarmy. Można odczy-
tać fragment Ewangelii, np. Łk 24,36-43 i odśpiewać pieśń 
wielkanocną. Warto pamiętać o tradycyjnym w dniach 
wielkanocnych pozdrowieniu: Chrystus zmartwychwstał, 
Alleluja! – Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

9 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
  8.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie ich córki, 

† babcię Marię i szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  10.30 – w intencji Parafian
   – za † ojca Norberta Kowolika
   – chrzest: Paweł Szkudlarek
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 3. rocznicę śmierci, † brata Zdzi-

sława oraz †† z rodziny

10 kwietnia – Wielki Poniedziałek 
  18.00 – za † Martę Śmieja w 4. rocznicę śmierci, † jej męża Karola, †† ro-

dziców Janinę i Mieczysława oraz †† z pokrewieństwa

11 kwietnia – Wielki Wtorek
  18.00 – za † Gerarda Szymaindę, †† Irenę i Stanisława Tabakowskich oraz 

† ich syna Piotra

12 kwietnia – Wielka Środa
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edeltraudy z okazji 85. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie

13 kwietnia – Wielki Czwartek 
  18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne

14 kwietnia – Wielki Piątek 
  7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
  15.00 – Droga krzyżowa
  18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

15 kwietnia – Wielka Sobota
  7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
  20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian

16 kwietnia – NIEDZIELA WIELKANOCNA — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
  6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Wyrażam serdeczną 
wdzięczność rekolekcjoniście ks. prof. Piotrowi Morcińcowi za prowadzenie nas 
w te mijające dni ku odświeżonemu i pogłębionemu spojrzeniu na naszą szeroko 
rozumianą religijność, wiarę oraz na relacje i wartości, którymi na codzień żyjemy. 

 ▪ Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium 
paschalnego Chrystusa. Przed kościołem można nabyć palmy oraz pamiątkowe 
świece paschalne przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas, zaś marianki za-
praszają na kiermasz, z którego dochód w całości przeznaczony będzie na misje.

 ▪ Okazja do spowiedzi św.: 
— Wielki Poniedziałek – 17.00–20.00 z przerwą na Mszę św.; 
— 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 – 16.00–21.00 z przerwą na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej;
— 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.

 ▪ Zapowiedzi przed święceniami! Nasz Parafianin, Piotr Mandala, alumn V roku 
WMSD w Opolu (syn Henryka i Ewy, urodzony w 1992 r.) ma zamiar przyjąć 6 maja 
br. święcenia diakonatu. Wierni mają obowiązek poinformowania o ewentualnych 
nieprawidłowościach lub przeszkodach do święceń (kan 1043 KPK).

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego naukowe i duszpasterskie inicjatywy; w niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś ofiary skła-
dane przy Bożym Grobie – na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Józefa 
Osmanna, lat 76, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 13.00). 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

  10.30 – za † Jana Marek, †† jego rodziców Wiktorię i Ryszarda, †† trzech 
braci i † siostrę, †† rodziców Golombek, †† cztery siostry i † brata 
oraz †† z pokrewieństwa

   – chrzest: Bianca Elisa Hauk
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † męża Georga Bronner w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-

fię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron 
oraz †† z pokrewieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


