Wielki Czwartek — dzień ustanowienia
sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa
– o godz. 9.30 w katedrze opolskiej Msza Krzyżma
– o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w inten
cji Parafian oraz o nowe powołania kapłańskie i za
konne pod przewodnictwem bpa Jana Kopca
– 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 Gro
bie do godz. 22.00 (21.00–22.00 adoracja dla młodzieży)

Wielka sobota
– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czy
tań i adoracja Najśw. Sakramentu przy Bożym Gro
bie 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 naj
ważniejszą liturgię w roku przynosimy ze sobą świece

Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
– o godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i Msza św. pod
przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy
– o godz. 10.30 Msza św.
– o godz. 15.00 nabożeństwo w kościele Zmartwych
wstania Pańskiego na cmentarzu w Zdzieszowicach
– o godz. 18.00 Msza św.
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B ł ogosławiony,
który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na w ysoko ści!

29 marca 2015 r.

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień,
zwany też tygodniem Męki Pańskiej. Tego dnia
wspominamy triumfalny wjazd Jezusa na ośle do
Jerozolimy, gdzie tłum, w sporej mierze złożony
z pielgrzymów przybyłych na żydowską Paschę,
wita Go okrzykami: „Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pań
skie!” i wymachuje palmowymi gałązkami. Piel
grzymi ci uznają w Nim Syna Dawida, Mesjasza,
mesjańskiego króla przepowiadanego przez pro
roków Starego Testamentu, dlatego też przyj
mują Go, rozpościerając na ziemi swoje płaszcze,
jakby witali najwyższego dostojnika. Ten wjazd
zwiastuje Jego wejście do niebieskiego Jeruza
lem, gdzie zdąża przed nami i gdzie nas zaprasza.
W tę niedzielę, ostatnią niedzielę Wielkiego Po
stu, wspominamy też Mękę Chrystusa, gdyż
triumfalny wjazd prowadzi do cierpienia i umę
czenia na krzyżu. Dopiero potem nastąpi Jego
gloryfikacja przez zmartwychwstanie. Jezus wie
dzie nas poza nasze własne ograniczenia i rozum,
w totalną, „pełną pasji” miłość do Ojca, która
prowadzi do rezurekcji. Miłość okaże się silniej
sza niż śmierć. Rezurekcję symbolizują zielone
listki, znak odrodzenia się życia. Tego dnia Msza
zaczyna się od poświęcenia palm, które w za
leżności od regionu mogą być wykonane z palm,
bukszpanu lub gałązek oliwnych. Wierni zabie
rają potem te gałązki ze sobą i przystrajają nimi
domowe krzyże lub zanoszą na groby bliskich,
jako znak nadziei i wiary w zmartwychwstanie.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

29 marca – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
8.00 – za † Irenę Bohdan w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Czesława, †† ro
dziców i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – w intencji Parafian
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † Henryka

▪▪ W dzisiejszą Niedzielę Palmową obchodzimy XXX Światowy Dzień Młodzieży.  
Serdecznie zachęcam do udziału o godz. 17.15 w nabożeństwie Gorzkich żali
z kazaniem pasyjnym.
Przed kościołem można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas, a dzieci ze Szkolnego Koła Caritas z Żyrowej rozprowadzają świece paschalne.

30 marca – Wielki Poniedziałek
18.00 – za † żonę Marię Stasz, †† jej rodziców, †† braci Stefana i Gintera
Skrobocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, †† czterech braci,
bratową i szwagra, †† z rodzin Stasz i Skrobocz
31 marca – Wielki Wtorek
18.00 – za † męża Bernarda Przygockiego, † syna, † matkę i † teściową oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
1 kwietnia – Wielka Środa
18.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w 19. rocznicę śmierci
2 kwietnia – Wielki Czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe po
wołania kapłańskie i zakonne
3 kwietnia – Wielki Piątek
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
15.00 – Droga krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
4 kwietnia – Wielka Sobota
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian
5 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — Zmartwychwstanie Pańskie
6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erny z okazji 80. rocz
nicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Nela Łukaszewski
15.00 – Nieszpory odpustowe w kaplicy na cmentarzu
18.00 – za † męża Joachima, †† rodziców Agnieszkę i Józefa, †† teściów Annę
i Ernesta, †† szwagrów Norberta i Wiktora, † chrzestną Marię oraz du
sze w czyśćcu cierpiące

▪▪ Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w dniu dzisiejszym na godzinę 14.00 do
katedry opolskiej osoby żyjące w związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne. Będzie to okazja, aby przełamać się słowem Pańskim, razem pomodlić się i otrzymać szczególne błogosławieństwo na trudne trwanie
w jedności z Bogiem.
▪▪ Okazja do spowiedzi św.:
— Wielki Poniedziałek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielki Wtorek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielka Środa – 8.30–10.00 i 16.30–21.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielki Czwartek – 16.00–17.45;
— Wielki Piątek – 8.30–10.00 i 16.00–22.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;
— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.
▪▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (15.30–
16.30) i we wtorek (9.00–10.00).
▪▪ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach zaprasza we wtorek 31 marca
w godz. od 12.00 do 14,30 na giełdę zawodów. Więcej informacji na plakacie.
▪▪ Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na Pielgrzymkę Maturzystów
Diecezji Opolskiej na Jasną Górę, która odbędzie się w środę 8 kwietnia 2015 r.
W programie: o godz. 11.00 – Droga Światła na Wałach Jasnogórskich (zbiórka pod
I stacją drogi krzyżowej); o godz. 13.00 – Msza św. w intencji maturzystów w Kaplicy Jasnogórskiej; o godz. 14.30 – zakończenie pielgrzymki. Zgłoszenia grup należy kierować do 31 marca na adres: mlodzi.opole@gmail.com lub 600 478 393.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Michaela Mandala ze Zdzieszowic i Łukasz Sobstyl ze
Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie w Niedzielę Zmartwychwstania. Ofiary składane przy Bożym Grobie będą
przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Serdecznie dziękuję za
ofiary i wszelką życzliwość.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

