▪▪ W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania
sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai przyjmie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego (Góra Świętej Anny, Jasiona, Leśnica, Raszowa i Wysoka).
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.30 do 18.00.
W piątek o godz. 19.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 9.30.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna
następujący po niej Tydzień Biblijny.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze
Zdzieszowic — zapowiedź II; Katarzyna Mojsa z Wrocławia i Dawid Kachnowicz
ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” .

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium
Duchownego w Opolu zaprasza na tegoroczny Dzień
Otwartych Drzwi, który jest organizowany przez kleryków w sobotę 29 kwietnia br. od godz. 9.00. Jest to okazja
do spotkania i zobaczenia miejsca, w którym przygotowują
się do kapłaństwa nasi duszpasterze.W programie m.in.
możliwość zwiedzenia seminarium, spotkania się z klerykami, koncert zespołu seminaryjnego oraz inne atrakcje.
Więcej informacji na stronie www.seminarium.opole.pl.
▪▪ Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza
młodych całej diecezji w niedzielę 30 kwietnia br. o godz.
18.00 do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
na  Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
Tym razem tematem będą słowa zawarte w zadaniu dla
młodzieży po Światowych Dniach Młodzieży: Śmierć Pana
głoście! W programie spotkania: konferencja, poczęstunek, nabożeństwo i Msza św.  
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zuje oczywiście do Drogi Krzyżowej, gdyż
chodzi w niej o medytowanie i adorowanie
Chrystusa, lecz tym razem nie Jego boleści, ale Jego zwycięstwa. Czternaście stacji
to wybrane motywy i spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Każda ze stacji jest
w gruncie rzeczy medytacją nad wybranym
fragmentem Ewangelii zwiastującej Dobrą
Nowinę o zmartwychwstaniu. Nabożeństwo to powstało w 1988 r. z inicjatywy
ruchu Testimoni del Risorto, czyli Świadkowie Zmartwychwstałego, związanego ze
środowiskiem salezjańskim. Inspiracją były
freski z Katakumb św. Kaliksta w Rzymie
przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, który przechodzi z ciemności do
światła. Nabożeństwo
stawało się coraz popularniejsze i znalazło
się w oficjalnym modlitewniku Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000.
W 2002 r. Kongregacja
Kultu Bożego zatwierdziła Via lucis, wskazując, że „jest bodźcem
do odnowy «kultury
życia», tzn. kultury
otwartej na nadzieję
i
pewność wiary".
Duccio di Buoninsegna, Chrystus wchodzi przez zamknięte drzwi .

Jak celebrować prawdę, radość i nadzieję
płynącą z Wielkanocy? Przyznajmy, że jakoś
łatwiej nam przeżywać śmierć Jezusa na
krzyżu (Gorzkie żale, Droga krzyżowa) niż
Jego zmartwychwstanie. Być może jest tak
dlatego, że – tak nam się wydaje – ze śmiercią, cierpieniem, samotnością i niesprawiedliwością też spotykamy się w codzienności częściej, niż z doświadczaniem radości
i wspólnoty. Niemniej jednak, to przecież
duchowość paschalna nadała chrześcijaństwu prawdziwy sens. Stąd warto zwrócić uwagę na rozpowszechniające się nabożeństwo noszące nazwę Via lucis, czyli
Droga Światła. Idea tej celebracji nawią-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
24 kwietnia – poniedziałek — uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
18.00 – za † męża Helmuta Blautzik w 6. rocznicę śmierci, † syna Marcina
w 3. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę, †† rodziców z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
25 kwietnia – wtorek — święto św. Marka, ewangelisty
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Krystyny, Józefa i Piotra oraz opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla wnuków
26 kwietnia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Brygidy z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
27 kwietnia – czwartek
18.00 – za † męża Mieczysława Budkiewicza w 21. rocznicę śmierci, † jego
brata Stanisława, † bratową, †† rodziców z obu stron, † szwagra Stanisława Radziewicza, † zięcia Antoniego Czekałę oraz †† z rodziny
28 kwietnia – piątek
18.00 – za † Urszulę Jarzyna
29 kwietnia – sobota – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
10.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

18.00 – za †† Klarę i Wilhelma Sgraja, †† rodziców z obu stron, †† braci
Helmuta i Pawła, † siostrę Gertrudę, † szwagra Erwina oraz
†† z pokrewieństwa

30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
8.00 – za † burmistrza Dietera Przewdzinga
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Łukasza z okazji 30.
rocznicy urodzin
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Różę Marię Jacheć w 10. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas i rozpoczyna się 73. Tydzień Miłosierdzia pod
hasłem: „Idźcie i głoście”. Przy tej okazji serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości osobistego włączenia się w ramach struktur naszej parafii w służbę ludziom.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski o aktualności wezwania do miłosierdzia i o charytatywnej pomocy udzielanej przez Caritas.
Jego treść jest publikowana w załączniku do niniejszego „Informatora”.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Podczas spotkania odprawimy nabożeństwo Drogi światła.
▪▪ W poniedziałek i wtorek od godz. 15.30 odbędą się rozmowy duszpasterskie
z kandydatami do przyjęcia w sobotę sakramentu bierzmowania.
▪▪ We wtorek przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to tradycyjny dzień modlitw o urodzaje. W naszym kościele odprawimy w tej intencji po Mszy św. nabożeństwo.
▪▪ W środę o godz. 17.00 s. Nicola zaprasza na spotkanie marianek (spotkanie organizacyjne przed wyjazdem do Warszawy).
▪▪ 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.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które
w tym roku przystąpią w naszym kościele do Pierwszej Komunii świętej.
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

