▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Podczas spotkania odprawimy nabożeństwo Drogi światła.
▪▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie
wszystkich marianek.
▪▪ Od środy rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych –
w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ W piątek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione
w porządku niedzielnym.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 Godzinę świętą połączymy z nabożeństwem majowym, zas w piątek w ramach nabożeństwa majowego odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone i uroczyście wręczone medaliki, które otrzymają dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św., a także zostaną ustanowieni nowi ministranci.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę (5 maja) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza
na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali św.
Mikołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta zostanie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia diecezjalne __________________________________________________
▪▪ Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza
młodych całej diecezji we wtorek 30 kwietnia br. o godz.
19.00 do  kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
na  Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
W tym roku temat: «Żyjcie!» inspirowany jest jednym z rozdziałów adhortacji Papieża Franciszka «Christus vivit».

▪▪ Biskup Opolski serdecznie zaprasza do udziału w 8. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się 1 maja w Jemielnicy. Jest ono okazją do wspólnej modlitwy w intencji
rodzin i z rodzinami naszej diecezji. Centralnym punktem
Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00.
O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe
i do św. Józefa. Święto będzie połączone z 9. Jarmarkiem
Cysterskim, który oferuje liczne atrakcje nie tylko dla dzieci.  
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„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
W niedzielę, którą od niemal 20 lat przeżywamy jako
święto Miłosierdzia Bożego, Kościół daje nam do rozważenia Ewangelię o Miłości zapisanej na ciele Jezusa
alfabetem ran, ran nieusuwalnych, tak jak  nieprzemijająca jest ta Miłość. Pomocną w refleksji może
być sztuka, choć zdajemy sobie sprawę z trudności jakie napotyka. Bo jak przedstawić stany
umysłu – wiarę czy niewiarę, zwątpienie czy
nawrócenie? Przejmująca w tym względzie
jest grupa rzeźbiarska, znajdująca się we Florencji. Autorem jest Andrea del Verrocchio
(1435-1488). Rzeźbiarz ukazał dwie postaci
– w głębi stoi Chrystus, wysoki, mierzy ponad dwa metry, bliżej nas, Tomasz. Chrystus unosi prawą rękę, żeby ułatwić Tomaszowi dostęp do śladu po ranie. Lewą ręką
odsuwa koszulę i spogląda w dół, na wędrującą dłoń ucznia. Postać Chrystusa jest
tak wymowna, że zdaje się, jakoby dochodził nas jego głos: „Podnieś rękę i włóż ją
do mego boku i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym”. Nad głową Tomasza
zawisa ręka Jezusa złożona w geście
błogosławieństwa. Warto przy tej
scenie pomyśleć i o tym, że prawdziwość i realność ran „niedowiarkowi”
przywróciła wiarę, a dlaczego nam
rzeczywistość ran na mistycznym
ciele Chrystusa, którym jest Kościół, nierzadko ją odbiera?

A. Verrocchio, Niewierny Tomasz , XV w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
28 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – za †† teściów Barbarę i Czesława, †† z rodzin Król i Nowakowski
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Agnieszki i Horsta z okazji 60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Bartosz Tadeusz Jankowski
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Violetty i Mirosława
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz dla Idy i Tomasza z okazji 1. rocznicy
ślubu, a także o opiekę Bożą dla całej rodziny
29 kwietnia – poniedziałek — święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
18.00 – za † męża Mieczysława Butkiewicza w 22. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, † szwagra Radziewicza, † kuzyna, †† zięciów Antoniego i Jerzego, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30 kwietnia – wtorek — uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu kwietniu: † Marię Kalińską
1 maja – środa — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † siostrę Irmgardę Marię Swoboda, †† rodziców Emmę i Ludwika,
† męża Manfreda oraz †† z pokrewieństwa
2 maja – czwartek — wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
18.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† rodziców Feliksa i Ludwigę Radziun,
† bratową Walerię, † brata Władysława oraz †† z pokrewieństwa
3 maja – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Franciszka z okazji 65.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodziców Adelajdy i Teodora z okazji 60. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel
oraz †† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczyński

4 maja – sobota — wspomnienie św. Floriana, męczennika
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Stanisława Koperskiego w 2. rocznicę śmierci, † syna Andrzeja
oraz †† z rodziny
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Łucję i Pawła Ludwig, †† teściów Janinę i Stanisława
Nossek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
5 maja – III Niedziela Wielkanocna
8.00 – za † Małgorzatę Marek [ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy]
10.30 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka oraz Henryka i Antoniego
Bieniek, †† dwie siostry, †† trzech braci, †† dwóch szwagrów, † szwa
gierkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– chrzest: Zofia Baranowska
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – o pokój duszy i dar życia wiecznego dla † brata Siegfrieda w 1. rocz
nicę śmierci oraz za †† rodziców

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 75. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni Miłosierdzia dostąpią”. Przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim włączającym się w służbę ludziom w ramach Parafialnego Zespołu Caritas.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski o wolontariacie w służbie miłosierdzia. Jego treść jest publikowana w załączniku do niniejszego „Informatora”.
▪▪ Dzisiaj o godz. 19.00 w kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach zostanie wykonane przez orkiestrę kameralną i scholę prowadzone przez ks. Piotra Kierpala
Oratorium „Miłość ponad wszystko” – jest to modlitwa przebłagalna i wynagradzająca, która wpisuje się w głębsze przeżycie niedzieli Miłosierdzia Bożego.
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

