Wielki Czwartek — dzień ustanowienia
sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa
– o godz. 9.30 w katedrze opolskiej Msza Krzyżma z poświęceniem olejów świętych
– o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji
Parafian oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne
– po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00

Wielki Piątek
— dzień śmierci Jezusa na krzyżu
– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań
i adoracja Najśw. Sakramentu w ciemnicy do godz. 15.00
– o godz. 15.00 Droga krzyżowa
– o godz. 18.00 liturgia ku czci Męki Pańskiej
– po liturgii adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22.00 (21.00–22.00 adoracja dla młodzieży)

Wielka sobota
– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań i adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie
do godz. 19.00
– święcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 11.00,
12.00 i 14.00
– o godz. 20.00 liturgia Wigilii Paschalnej; na tę najważniejszą liturgię w roku przynosimy ze sobą świece

Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
– o godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i Msza św.
– o godz. 10.30 Msza św.
– o godz. 15.00 nabożeństwo w kościele Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu w Zdzieszowicach
– o godz. 18.00 Msza św.

Nr 29/2014
Kochani Parafianie! Przed nami najważniejsze i najpiękniejsze dni, które możemy
przeżyć we wspólnocie Kościoła. Ewangelie ukazują to, co działo się z Chrystusem
w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia. Rozważania rozpoczynamy od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Liturgia Niedzieli Palmowej podobnie jak tamte
wydarzenia jest rozpięta między radosną
procesją z palmami a czytaniem Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że
triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą
nierozerwalnie związane. Następne trzy
dni Jezus nauczał w świątyni, ale też gościł w domu przyjaciół z Betanii: Marty,
Marii i Łazarza. Równolegle w sercu Juda-

13 kwietnia 2014 r.
sza rosła myśl o zdradzie. Wielki Czwartek i Wielki Piątek to najdokładniej przedstawione dni życia Pana Jezusa: najpierw
Wieczernik i Ostatnia Wieczerza z myciem nóg oraz długą mową – testamentem, a później wydarzenia na Górze Oliwnej w ogrodzie Getsemani zakończone
aresztowaniem. Wreszcie piątkowa droga
krzyżowa, śmierć na Golgocie i grób.
Dla nas, wierzących, ważne jest, że Liturgia Kościoła nie tylko przypomni nam na
nowo te wydarzenia, ale je kolejny raz
uobecni. Z całego serca zapraszam zatem
wszystkich do kroczenia przez te wielkie
dni wraz z Chrystusem i życzę owocnych
i duchowo bogatych przeżyć.

WIELKI T YDZIEŃ
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
– Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 18.00; procesja z palmami
przed Mszą św. o godz. 10.30
– okazja do spowiedzi św.: pół godziny przed Mszą św.
– o godz. 15.00 w kościele seminaryjno-akademickim
w Opolu Msza św. z okazji diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży
– o godz. 17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
13 kwietnia – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Ryszarda
z okazji 45. rocznicy ślubu
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adeli i Gintra z okazji 50.
rocznicy ślubu oraz przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Ireny i Joachima Titz z okazji 25. rocznicy ślubu
		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edyty i Mariusza oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.00 – Gorzkie żale
18.00 – za † Marię Różę Jacheć w 7. rocznicę śmierci
14 marca – Wielki Poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Achtelik, †† teściów Klarę i Adolfa
Zerman, † brata, † bratową, † siostrę, †† szwagrów i pokrewieństwo

20 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — Zmartwychwstanie Pańskie
6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
10.30 – za † Helmuta Blautzik w 3. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę
Blautzik i †† rodzeństwo z obu stron
15.00 – nabożeństwo na cmentarzu
18.00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dla Violetty i Mirosława Zając z okazji 25.
rocznicy ślubu

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje. Z serca dziękuję Ojcu Piotrowi za poprowadzenie nas w te mijające dni ku ożywieniu wiary, nadziei i miłości. Wyrazem naszej wdzięczności będzie ofiara złożona podczas Mszy św., którą Ojciec
Piotr przeznaczy na hospicjum we Wrocławiu, w którym posługuje.
▪▪ Dzisiaj przed kościołem można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas, a Dzieci Maryi zapraszają na Kiermasz Wielkanocny. Marianki przygotowały kartki świąteczne, symbole wielkanocne, wypieki i świece.

15 kwietnia – Wielki Wtorek
18.00 – †† teściów i rodziców Jadwigę i Ernesta Korzekwa w 4. i 24. rocznicę
śmierci, †† Hildegardę i Józefa Klink oraz † brata Antoniego Gabor

▪▪ Okazja do spowiedzi św.:
— od poniedziałku do środy – 16.30–18.00 i 19.00–21.00;
— Wielki Czwartek – 16.30–17.45 i 20.00–21.00;
— Wielki Piątek – 16.30–17.45 i 20.00–22.00;
— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.

16 kwietnia – Wielka Środa
18.00 – za † Zdzisława Lalka w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców Lalka i Kowalski

▪▪ Od poniedziałku do środy będą się odbywały w naszym kościele rekolekcje szkolne
dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. KLasy I–III będą miały spotkania
w kościele o godz. 11.00, zaś uczniowie klas IV–VI – od godz. 12.30.

17 kwietnia – Wielki Czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

▪▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (16.00–
16.30) i we wtorek (9.00–10.00).

18 kwietnia – Wielki Piątek
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
15.00 – Droga krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
19 kwietnia – Wielka Sobota
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian

▪▪ Kolekta w Niedzielę Zmartwychwstania będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii; ofiary składane przy Bożym Grobie będą przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Monikę Ciomperlik, lat 90, ostatnio zam. w Niemczech, śp. Krystiana Purszke,
lat 55, zam. również w Niemczech oraz śp. Kazimierza Kwiatkowskiego, lat 75, z ul.
Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice
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