▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze
Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy
i wielu prac porządkowych.
▪▪ Marianki serdecznie dziękują wspólnocie parafialnej za udział w kiermaszu, który
przygotowały w minioną niedzielę. Zebrane ofiary (1080 zł) przekazano na misje.
▪▪ 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.
▪▪ Komunikat Kurii Diecezjalnej w Opolu: 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa
z nich musiała uciekać ze swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o swoje
życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej
potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polska w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do
puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska,
która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu. Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając charytatywny SMS o treści SYRIA na numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
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Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom
życzę obfitych w radość, nadzieję i pokój
łask Z m a r t w y c h w s t a ł e g o P a n a !

16 kwietnia 2017 r.

Nasze największe święto, Zmartwychwstanie Pańskie, obchodzone
jest w Kościele od samego początku.
O męce, śmierci i zmartwychwstaniu

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ?
Nie ma Go tu ! zmartwychwstał !"

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ? – ciąg dalszy _____________________
Chrystusa napisali wszyscy czterej Ewangeliści, a niemal równocześnie z przekazanym nam natchnionym słowem powstawały pierwsze plastyczne odwołania
do tego święta. Te najdawniejsze, zachowane w katakumbach, były najpierw symboliczne (np. ukazywano proroka Jonasza,
wyrzuconego na brzeg przez wielką rybę).
Ikonografia Zmartwychwstania, opierająca
się na zapisach ewangelicznych, apokryfach, nauce Ojców Kościoła oraz tradycji
liturgicznej z II wieku, została wykształcona nieco później (VII–VIII w.). W ciągu
wieków wypracowano dwa podstawowe

typy ikonograficzne ukazujące tajemnicę
Zmartwychwstania: Niewiasty przy pustym
grobie oraz Zstąpienie do Otchłani. Każdy
z nich ukazuje inny aspekt tego wydarzenia. W różnych wariantach były one wykorzystywane w całym świecie chrześcijańskim aż do XVI wieku. Ale równolegle
też zaczęły pojawiać się od X wieku obrazy
ukazujące Chrystusa z chorągwią w dłoni,
wychodzącego z sarkofagu, stopniowo rozbudowywane o postacie aniołów, śpiących
lub przerażonych strażników. Nam w tym
roku towarzyszy przedstawienie chyba najbardziej uzasadnione opisem biblijnym.

Duccio di Buoninsegna, Trzy Marie przy grobie Chrystusa , 1308–1311 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
16 kwietnia – NIEDZIELA WIELKANOCNA — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
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 – Wielkanocne Nieszpory chrzcielne
18.00 – za † męża Georga Bronner w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
17 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – za † męża Joachima Jarosz, †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz †† z pokrewieństwa
18.00 – za †† rodziców Juliana i Mariannę, †† teściów Jana i Katarzynę,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
14.00 – ślub rzymski: Magdalena Wydra i Kamil Lewandowski
18.00 – za †† rodziców Józefę i Stanisława Głuszek, †† dwie siostry, †† szwagrów oraz †† z pokrewieństwa Głuszek i Kral
23 kwietnia – NIEDZIELA II WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8.00 – za †† Barbarę i Czesława Król, †† z rodzin Król i Nowakowski oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Martiny i Łukasza
z okazji 1. rocznicy ślubu
		– chrzest: Zoe Uruska
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Jerzego Barborka w 18. rocznicę śmierci, †† teściów
Bronisławę i Antoniego, †† rodziców Martę i Józefa Wilert oraz
†† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

18 kwietnia – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Dawida z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie

▪▪ 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 w naszym kościele o godz. 17.30.

19 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
7.00 – za †† Weronikę i Józefa, †† rodziców z obu stron, †† z rodzin Małyszek i Książek

▪▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wielkanocnych. W tym dniu będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca. Msze
św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, ale nie będzie Nieszporów.

20 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † teścia Józefa Gorzel w 20. rocznicę śmierci, † męża Antoniego,
†† rodziców Mariannę i Piotra Góral oraz †† z rodzin Góral, Sobota
i Gatner
21 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Roberta, Grażyny i Piotra z rodzinami

▪▪ W środę 19 kwietnia br. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wieczorną Mszę
św. do kościoła św. Antoniego, po której odbędzie się spotkanie poświęcone
wspomnieniu śp. Józefa Osmanna.
▪▪ 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
trzecich gimnazjalnych.
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

