▪▪ Również w środę 8 kwietnia br. o godz. 17.00 w sali św. Antoniego. odbędzie się
biesiada wielkanocna członków Klubu Inteligencji Katolickiej.
▪▪ Przewodniczący Rady Osiedla Sylwester Gidel zaprasza także w środę 8 kwietnia o godz. 18.00 na „Ogólne spotkanie Mieszkańców Osiedla”, które odbędzie
się w Szkole Podstawowej nr 2.
▪▪ W piątek o godz. 19.00 odbędzie się na plebanii posiedzenia Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszam.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Michaela Mandala ze Zdzieszowic i Łukasz Sobstyl ze
Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu
Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy i wielu
innych, na pozór drobnych, ale ważnych prac. Przy tej okazji nadmieniam, że
można już korzystać z przykościelnych toalet.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; jutro kolekta  
przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w przyszłą niedzielę – na
potrzeby naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu został odwołany do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Alfred Bullik, lat 83, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
▪▪ Biskup Opolski wystosował do wiernych naszej diecezji apel, w którym obok życzeń
wyraził prośbę o modlitwę w intencji pokoju. Oto jego treść:
Drodzy Diecezjanie!
Stając dziś nad pustym grobem Jezusa i przeżywając tajemnicę Jego Zmartwychwstania łączę się z Wami w radosnym Alleluja, by wraz z całym Kościołem wyrazić wdzięczność Bogu za dar Odkupienia. Życzę, by zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią i grzechem, stało się dla Was źródłem nadziei zmartwychwstania i przemieniało Waszą codzienność w bezpieczną drogę do nieba.
Zmartwychwstały Pan przynosi nam wszystkim łaskę pokoju, którego tak
bardzo potrzeba w naszych sercach, w rodzinach i na całym świecie. Nie
zawsze potrafimy ten dar należycie przyjąć. Dlatego proszę Was, drodzy
kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, o uczynienie niedzielnych
Nieszporów Okresu Wielkanocnego naszym »diecezjalnym Jerycho« – wołaniem o dar pokoju i umiejętność dobrego korzystania z tego daru przez
człowieka i całe narody, zwłaszcza dotknięte wojną i nienawiścią. Niech
wyrazem naszego wołania będzie dodatkowo śpiew Suplikacji podczas
tych nabożeństw. Ogarniam Was dziś serdeczną modlitwą i błogosławię
na radosne parafialne i rodzinne świętowanie Wielkanocy. Szczęść Boże!
Wasz biskup
† Andrzej Czaja
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„Ja jestem
zmartwychwstaniem
i życiem” (J 11,25).
Z serca życzę
pełnych wiary,
nadziei
i miłości
Świąt Wielkanocnych
Proboszcz

Piero della Francesca, Zmartwychwstanie , Sansepolcro, 1465 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
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. rocznicy 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 dusze w czyśćcu cierpiące
6 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – za † ojca Michała Frańczaka, †† jego rodziców, † brata Mariana, † bratową Marię, † męża Stanisława Bolek, †† teściów oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
		– chrzest: Lara Zofia Latus
18.00 – za † Georga Bronner w 9. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Zofię
Dominikan, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
7 kwietnia – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 60.
rocznicy urodzin
8 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
7.00 – za †† teściów Pawła i Cecylię, † szwagra Józefa Waletzko, † ojca
Georga i † brata Jerzego, † Zygmunta Bielskiego, †† z pokrewieństwa
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 1. rocznicę śmierci, † brata Zdzisława oraz †† z pokrewieństwa
10 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † Elżbietę Czekała oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

11 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
11.00 – ślub rzymski: Monika i Damian Waletzko
18.00 – a † Martę Śmieja w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Karola, †† rodziców z obu stron, †† teściów Janinę i Mieczysława Wojniłowiczów oraz
†† z pokrewieństwa
12 kwietnia – Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.300 – za † Jana Marek, †† jego rodziców Wiktorię i Ryszarda, †† trzech braci
i siostrę, †† rodziców Elżbietę i Pawła Golombek, †† cztery siostry
i brata oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † Gerarda Szymainda w rocznicę śmierci, †† jego rodziców
		– chrzest: Eliza Elżbieta Krupa, Barbara Maria Segrodnik
15.00 – Nieszpory odpustowe w kaplicy na cmentarzu
18.00 – za †† z rodzin Gabis, Gidel i Cebula

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako „wielką niedzielę”.
Głównie w te dni śpiewa się „Alleluja”, po hebrajsku „Hallelujah”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: „Chwalmy Pana”.
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory odpustowe, które – jak co roku – organizuje parafia św. Antoniego o godz. 15.00 w kaplicy cmentarnej.
▪▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wielkanocnych – Msze św. jak w każdą niedzielę, nie będzie Nieszporów.
▪▪ We wtorek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego
odbędzie się spotkanie Przyjaciół Misji.
▪▪ Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza swoich członków i sympatyków
na spotkanie, które odbędzie się  w środę 8 kwietnia, o godz. 17.00 w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP.
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

