Porządek Nabożeństw
od 25.03. do 01.04.2018 r.
Niedziela 25.03. Niedziela Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 Przez wst. MB Różańcowej w int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O Boże bł. łaski, zdrowie, wytrwałość w powołaniu dla córki Eweliny z ok. urodzin
o Boże bł. i opiekę dla całej rodziny
15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu
18:00 Za + męża Henryka Swoboda w 10 r. śmierci
Poniedziałek 26.03.
18:00 Za + matkę Hildegardę w 4 r. śmierci oraz++ z pokr.
Wtorek 27.03.
7:00 Za ++ matkę Franciszkę z ok. urodzin, ojca Tadeusza, teściów Marię i Franciszka,
++ z rodzin Osiński, Swoboda, Krupka
Środa 28.03.
7:00 1. Za ++ męża, ojca, dziadka Joachima, jego rodziców Franciszka i Marię, siostrę
Annę, szwagra Alojzego, krewnych z rodziny i dusze opuszczone
2. Za ++ ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci
Karola i Franciszka, ciocię Józefinę i pokr.
Wielki Czwartek 29.03.
7:30 Nabożeństwo Komunijne
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 1. W int. zmarłych i żyjących kapłanów związanych z naszą parafią
2. Za + Rudolfa Dombek w miesiąc po śmierci
Wielki Piątek 30.03.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa
Wielka Sobota 31.03.
20:00 1. Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
pracowników, emerytów i rencistów i ich rodzin, o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil i fabryki tektury
2. W int. całej naszej parafii
Niedziela Zmartwychwstania 01.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Łucję, ojca Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, szwagra Andrzeja,
dziadków, pokr. dusze w czyśćcu (j. polski)
10:00 Za + Mariolę Lipok w miesiąc po śmierci
15:00 Nieszpory
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Wielki Tydzień

W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego
mesjańskiego wjazdu do Jeruzalem. Okres
Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku.
Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się
Triduum Paschalne, które trwa w Wielki Piątek
i w Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii
Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania.
Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu
roku. Dobrze byłoby patrzeć na niego w ten
sposób, że każdy dzień jest naprawdę wielki
i przybliża nam tajemnice z życia Jezusa.
Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna
Królowi Dawidowemu!”; wraz z Marią chcemy namaścić przed męką stopy Jezusa drogocennym olejkiem; razem z uczniami chcemy przygotować wieczerzę paschalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy doświadczyć miłości Chrystusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo; w Getsemani chcemy modlitewnie przygotować się na Jego mękę; na Golgocie patrzyć będziemy na
Tego, który za nas umiera i wreszcie ucieszyć się chcemy z tego, że
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.
Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako przygotowaniu do Wielkanocy, ale to są Święta Paschalne. Nie przeżyjemy Zmartwychwstania, jeśli
wcześniej nie pozwolimy zabrać się do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego,
Ciemnicy, czy na Golgotę. Niech nasze uczestnictwo w liturgii Triduum
Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania, będzie konkretnym znakiem dla Boga i ludzi: „ Ja chcę te dni przeżyć
z Jezusem i z rodziną”.
Sentencja: J. W. Goethe - Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś.
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Opowiadanie
Wielki wynalazca Thomas A. Edison bardzo sobie cenił zarówno czas, jak
i pieniądze. Za każdym razem, gdy pokazywał kolejnej grupie zwiedzających swoje najnowsze wynalazki i pomysłowe urządzenia wypełniające
jego letnią rezydencję, ktoś nieuchronnie pytał: Panie Edison, po co pan
założył ten idiotyczny kołowrót, przez który trzeba się przeciskać, wchodząc do ogrodu? Edison nieodmiennie odpowiadał: Drogi przyjacielu, każdy, kto przechodzi przez ten kołowrót, pompuje siedem galonów wody do
zbiornika na dachu.
————————–—–———–———–——–—–————————
Niedziela Palmowa
Podczas każdej Mszy błogosławieństwo palm, przed Mszą o 10:00 procesja
z palmami. O 15:00 Droga Krzyżowa na Regolowcu. Przed i po każdej
Mszy św. Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Caritas naszej parafii. Kolekta na cele parafii. Po Mszy o 10:00 nauka przed chrzcielna. Spotkanie biskupa opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych o 14:00 w katedrze w Opolu.

Wielki Wtorek
Wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna o godz. 17:00 i 19:00.
Bardzo gorąco prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym dniu. Będzie
7 kapłanów. W Wielką Środę Sakrament Pokuty w parafiach w Zawadzkiem: (św. Rodzina 9:00;16:00. NSPJ 10:30;15:00;19:00).
Wielki Czwartek
O godz. 7:30 Nabożeństwo Komunijne dla tych, którzy nie mogą brać
udziału w wieczornej Liturgii. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach
z Komunią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komunia św. będzie
udzielana pod dwoma postaciami. Kandydaci do I Komunii otrzymają książeczki Droga do nieba. Przed Mszą z tyłu kościoła będzie wystawiony kosz
w którym można będzie się podzielić słodyczami, żywnością, owocami
z osobami chorymi, starszymi samotnymi z naszej parafii. Będzie też
koszyczek gdzie można składać ofiary. Caritas z darów tych zrobi paczki na
Święta, które zostaną zaniesiona do domów tych osób. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00.

Wielki Piątek
Obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indywidualna w ciągu całego dnia. O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez
kapłana. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym Grobie
do godz. 23:00. Bezpośrednio po Liturgii zapraszamy do wspólnego śpiewu
Pieśni Pasyjnych. O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu
i Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej.

Wielka Sobota
Od godz. 6:30 do 15:00 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Adoracja dzieci. Święcenie pokarmów o 12:00 i 14:00. Przed poświęceniem w przedsionku kościoła u młodzieży „Z nadzieją do Panamy”, będzie można złożyć ofiarę i otrzymać „Zestaw Wielkanocny” ( babkę do podzielenia się przy stole wielkanocnym, Elementarz Wielkanocny, Aniołka, który Tobie mówi Jezus Zmartwychwstał! oraz w niektórych zestawach
pawie pióro jako znak piękna). Nie będą zbierane dary dla wychowanków DPS
z Zawadzkiego. Kandydatów do Bierzmowania prosimy o zaniesienie paczek ludziom
chorym, zbiórka w salce po święceniu pokarmów o 12:00. Liturgia Wielkiej Soboty
o godz. 20:00 zakończona Procesją Rezurekcyjną. Kolekta na cele parafii.
Niedziela Zmartwychwstania
Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do
szukania jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na cele naszej parafii.
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nieszporów. Kolekta przeznaczona na cele
sióstr karmelitanek.
Sakrament Pokuty
Poniedziałek: 17:30 - 18:00. Wtorek: wspólnotowe Nabożeństwo, spowiedź indywidualna: o 17:00 i 19:00. Czwartek: 16:30 - 17:30. Piątek: 8:00 - 9:00 i 16:30 - 17:30.
Sobota: 8:00 - 9:00.
Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 16:00.
Ministranci mają swoje spotkanie w czwartek, piątek i sobotę o 10:00.
Wszystkich odpowiedzialnych za piękno Liturgii zapraszamy do aktywnego udziału
i jej ubogacenia przez czytania, śpiew, służbę. Strażaków do warty przy Bożym Grobie.
W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.04. Róża 6 p. Maria Baron
02.04. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
08.04. Róża 8 p. Gizela Zajonc
15.04. Róża 9 p. Maria Kruk
22.04. Róża10 p. Brygida Lepka
29.04. Róża11 p. Krystyna Swoboda
Kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałek 18:30 - 19:00.
———–————————–—–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Małgorzata Kampa,
Janina Kruk, Justyna Klisz, Marianna Czupała. Bóg zapłać!
———–————————–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny. Bóg zapłać za wykonane prace porządki przed świętami,
umycie lamp w kościele. Złożone ofiary na cele parafii, szczególnie remontowe, kolekta z ubiegłej niedzieli na ten cel wyniosła: 3.230 zł.
———–————————–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
———–————————–—–———–———–——–—–———–—————
Spotkania: członków PRD w piątek 06.04. o 18:45, Szafarzy Komunii św. w piątek
13.04. o 18:45.

