–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

niedziela
15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Róże Różańcowe
16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
16.45 – adoracja w ciszy
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
poniedziałek i wtorek
10.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
11.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy
16.00 – Parafialny Zespół Caritas
17.00 – adoracja w ciszy
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

▪▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60.
roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). Przykazanie kościelne zobowiązuje
wiernych w całym Wielkim Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach.
▪▪ W Środę Popielcową rozpoczniemy również nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski, obecny duszpasterz akademicki w Opolu i spowiednik kleryków w seminarium duchownym w Opolu,
a poprzednio przez wiele lat kapelan Wojska Polskiego i polskich żołnierzy służących w siłach ONZ i NATO w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie i Iraku.
▪▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnym: Droga krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale z kazaniami
pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15.
▪▪ Odpusty zupełne związane z Wielkim Postem można uzyskać za: pobożne odprawienie Drogi krzyżowej; udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie
po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na nasze inwestycje parafialne, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone
przez niego inicjatywy duszpasterskie. „Bóg zapłać”.
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ŚRODA — 14 lutego
7.00
9.00
16.30
18.00

–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną
Msza św. z nauką rekolekcyjną

CZWARTEK — 15 lutego
9.00
17.00
18.00
19.00

–
–
–
–

Msza św. z nauką rekolekcyjną
okazja do spowiedzi św.
Msza św. z nauką rekolekcyjną
nauka stanowa dla kobiet

Fra Angelico, Nauczający św. Piotr, 1433 r.

Rekolekcje wielkopostne są niemal
niezbywalnym elementem przeżywania wiary we wspólnocie parafialnej.
PIĄTEK — 16 lutego
Warto więc tak zaplanować sobie naj9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
bliższe dni, by skorzystać z tej formy
16.00 – okazja do spowiedzi św.
duchowej odnowy. Już samo słowo
17.15 – Droga krzyżowa
„rekolekcje” podpowiada nam celo18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
wość ich przeżycia. Pochodzi z łac. re19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn
colligere, co oznacza „znowu zbierać,
przyjmować, odzyskać”, a w formie
SOBOTA — 17 lutego
zwrotnej se recoligere oznacza „ochło9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
nąć, opamiętać się” lub też od re-colo
16.00 – okazja do spowiedzi św.
– „na nowo uprawiać, znowu się czymś
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
zajmować, przywrócić, jeszcze raz roz19.00 – nauka stanowa dla młodzieży
ważyć”. Jest to dobry czas, by w zabieNIEDZIELA — 18 lutego
ganej codzienności znowu „pozbierać
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
się”, a może też „ochłonąć, opamię10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
tać się”, czy też powrócić do czegoś
15.30 – spotkanie z Ojcem rekolekcjonistą (jak zachęca św. Jan „pierwsze czyny
w ramach cyklu „kawa z księdzem” podjąć”), lub „ponownie zająć się” (np.
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym swoją rodziną, codzienną modlitwą,
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
właściwym świętowaniem niedzieli…).

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
11 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † żonę Władysławę w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Jerzego, † brata Gerarda oraz †† z rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Antoniego z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Paweł Szkudlarek
15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia
Bożego
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
12 lutego – poniedziałek
8.00 – w intencji Parafian
8.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Gerarda Domin, † żonę Krystynę oraz †† rodziców z obu stron
13 lutego – wtorek
8.00 – w intencji Parafian
8.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców: Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
14 lutego – Środa Popielcowa
7.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
9.00 – w intencji Parafian
16.30 – w intencji Parafian
18.00 – w intencji Parafian
15 lutego – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
9.00 – w intencji Parafian
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji 75. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

16 lutego – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
9.00 – w intencji Parafian
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † Kamilę Bazyluk w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Kazimierza
oraz †† z rodziny
17 lutego – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
9.00 – w intencji Parafian
18.00 – za †† z rodziny Ludwig, Zelosko i Sytek
18 lutego – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edeltraudy z okazji
kolejnej rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Wiktoria Nowak, Tomasz Kaczmarczyk, Milena Jatczak
17.30 – Gorzkie żale
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra z okazji 18.
rocznicy urodzin oraz †† z jego rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa:
„Trzeźwość egzaminem z wolności”.
▪▪ Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek,
na adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób
adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem
(jest to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
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

