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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
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 oraz Grupa Modlitwy Ojca Pio
17.00 – adoracja w ciszy
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (7 marca) od godz. 15.30 na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w klasztorze na Górze św. Anny.
Spotkanie o tematyce: „Właściwe przeżywanie Eucharystii – analiza teologiczna
stołu Słowa Bożego i stołu eucharystycznego” poprowadzi o. dr Zachariasz OFM.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ Biskup Opolski – nawiązując do przeżywanego po raz trzeci w Polsce w piątek po
Popielcu Dnia Modlitwy Wynagradzającej i Pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich i ponawiając prośbę o modlitewne wynagrodzenie Bogu za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych – zaprasza wiernych do wspólnej z kapłanami modlitwy i udziału w przebłagalnym nabożeństwie (Drodze krzyżowej), które
odprawimy w naszej parafii w najbliższy piątek 8 marca o godz. 17.15.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest wsparciem instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia społeczne ____________________________________________________
▪▪ Przewodnicząca i Zarząd TSKN Zdzieszowice zapraszają 5 marca o godz. 17.00 na
zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z zakończeniem karnawału, czyli
tzw. „śledzikiem”, które odbędzie się w siedzibie DFK Zdzieszowice (ul. Akacjowa).
▪▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” w Zdzieszowicach wraz ze Stowarzyszeniem
„Osiedlok” serdecznie zapraszają na koncert zespołu TOBIASZ SIANKIEWICZ JAZZ
TRIO, który odbędzie się 7 marca br. o godz. 10.30 (ul. Słowackiego 1).
▪▪ Zarząd naszego Osiedla z okazji Dnia Kobiet zaprasza 8 marca od godz. 17.30 na
„Babski wieczór”, który odbędzie się w budynku osiedlowym, tzw. „Gołębniku”.
Spotkanie w klimacie śląskiego humoru poprowadzi zespół SUSKIE SKOWRONKI.
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W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową
z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.30 i 18.00.
Liturgia wkłada w nasze usta m.in. taką modlitwę: „Boże, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do
przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu”.

post W Kościele dniami i okresami pokutnymi są

poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Tzw. post ścisły (dotyczy osób pełnoletnich do
60. roku życia) obowiązuje w Środę Popielcową oraz
w Wielki Piątek. Postem jakościowym są związane
osoby od 14. roku życia bez górnej granicy wieku.
W całym Wielkim Poście wierni są zobowiązani
też do powstrzymania się od udziału w zabawach.

modlitwa Zapraszam na tradycyjne wielko-

postne nabożeństwa: Droga krzyżowa – w piątki
o godz. 17.15, Gorzkie żale z kazaniami pasyjnymi,
które będzie głosił ks. diakon Marcin Kleszyk z parafii św. Antoniego – w niedziele o godz. 17.15.
Rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 11
do 14 kwietnia; rekolekcjonistą będzie ks. dr Joachim
Waloszek, wikariusz biskupi ds. formacji kapłanów.

jałmużna

Jałmużna jest to ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Jest ona
konkretnym sposobem przychodzenia z pomocą
bliźniemu w potrzebie, a zarazem nabierania dystansu do rzeczy stworzonych. Taki jest też cel papierowej skarbonki proponowanej przez Caritas.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
3 marca – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jerzego Kowolika
z okazji 70. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny oraz za †† rodziców i †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Mariannę i Józefa Duda, † teścia Alojzego Pasternak
oraz †† z pokrewieństwa
		– chrzest: Antoni Patelczyk
15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia
Bożego; adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – za † żonę i mamę Bogusławę Seiffert w 1. rocznicę śmierci
4 marca – poniedziałek
10.00 – za † Zbigniewa Wantucha [ofiarowana od rodziny Fejklowiczów]
10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Józefę i Stanisława Głuszek, †† dwie siostry
i †† szwagrów oraz †† z rodzin Głuszek i Krahl
5 marca – wtorek
10.00 – w intencji członków wszystkich grup modlitewnych i charytatywnych naszej parafii oraz ich rodzin
10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Elfrydę i Antoniego Gola, † brata Henryka oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
6 marca – Środa Popielcowa
7.00 – w intencji Parafian
16.30 – w intencji Parafian
18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† jego rodziców, †† z rodzin
Kwoczała i Gabor oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7 marca – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
17.00 – Godzina święta
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kauf, Jakubiak i Cegłowski

8 marca – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † żonę Józefę Karczmarczyk z okazji jej ziemskich urodzin
9 marca – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
12.00 – chrzest: Laura Wiktoria Prochota
18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę
i Czesława Kalińskich, † siostrę Bogusławę oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
		– chrzest: Aleksandra Marta Iwanek
10 marca – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich,
†† Zofię i Daniela Sikorskich, † Tadeusza Pytlika, †† dwóch szwagrów
oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla
córek Sylwii i Barbary z ich rodzinami
		– chrzest: Karol Siedlecki
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 4. rocznicę śmierci, † syna Mariusza,
†† rodziców i teściów, †† siostry i szwagrów, † Antoniego Mośko
oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: «Młodzi trzeźwi i wolni».
▪▪ 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

