
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.  
Kolekta  jest  przeznaczona na  Caritas diecezji opolskiej. 
Decyzją Konferencji Episkopatu 23 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako 
wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. 
Po południu o 14.oo zapraszam  do kościoła parafialnego na nieszpory wielkanocne .  
 

� Jutro  liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. 
 

� We wtorek   św. Marka. Msze św. poprzedzi procesja o urodzaje. Zapraszam !! 
 

� Przygotowanie do I Komunii św. : we wtorek o 16.oo i czwartek o 17.oo.  
 

� Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III w środę po Mszy św.. 
 

� W  sobotę o godz. 10.oo w kościele św. O. Pio w Zdzieszowicach 13 naszych parafian 
przyjmie sakrament bierzmowania. Kandydaci i świadkowie gromadzą się w kościele o 
godz. 9.3o.  W piątek o 17.oo  okazja do spowiedzi św. dla kandydatów, ich rodziców i 
świadków .  

 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 
 
     Wielkanocne czuwanie młodzieży u św. Józefa w Jemielnicy. Diecezjalne Centrum    Światowych   
     Dni Młodzieży zapraszają młodych całej diecezji w niedzielę 30 kwietnia br. o godz. 18.00 do    
     kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na  Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji  
     Opolskiej. Tym razem tematem będą słowa zawarte w zadaniu dla młodzieży po Światowych  
     Dniach Młodzieży: Śmierć Pana głoście! W programie spotkania: konferencja, poczęstunek,  
     nabożeństwo i Msza św.   
 

              W poniedziałek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 6. Diecezjalne Święto Rodziny. Jest ono od kilku 
lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do promocji 
Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnymi punktem Święta 
będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, 
poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych.  

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż 15 maja 2017 roku 
upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Takie 
dokumenty będzie można jeszcze złożyć do 9 czerwca 2017 r., ale będzie to skutkować 
pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski można przesłać 
pocztą, złożyć za pośrednictwem Internetu lub osobiście - w biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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