
  

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszym 
kościele będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Kaza-
nia pasyjne wygłosi ks. Dawid Górniak, wikariusz parafii św. Antoniego.

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie Dzieci Maryi.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ósmych szkoły podstawowej.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji po-
wołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wy-
nagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapra-
szam wszystkich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza tworzące się grono 
chętnych do czytania słowa Bożego podczas liturgii. 

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na 
dom dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz 
za kolejny tydzień ciężkiej pracy we wspomnianym domu dla seniorów. 

W ie l k i  P o s tW ie l k i  P o s t
 ▪ Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 2 do 5 kwietnia br.; re-

kolekcjonistą będzie o. dr Błażej Kurowski OFM, wieloletni prowincjał Prowincji św. 
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, gwardian i kustosz sanktuarium na Górze Świę-
tej Anny, aktualnie Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego naszej diecezji.
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 ▪ Odpusty zupełne związane w Wielkim Postem: 
—  za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku); w in-

dywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, a we wspól-
notowym wystarczy, że przechodzi ministrant; 

—  za udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); 
—  w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed 

wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowa-

dza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny bę-
dzie w tym roku ponownie wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu.

Ogłoszenia społeczneOgłoszenia społeczne  ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

 ▪ Uznając słuszność i społeczną korzyść treści w nim zawartych i odpowiadając na 
prośbę Pana Ministra, Sekretariat Episkopatu Polski, a za nim także Biskup Opol-
ski prosi o opublikowanie Komunikatu Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego 
w sprawie zagrożenia nowym koronawirusem. 
Kościół w Polsce głosem swoich Pasterzy podziela troskę o zdrowie każdego czło-
wieka, zwłaszcza w sytuacji jego zagrożenia, o którym pisze Minister Zdrowia, i jest 
gotów na podjęcie konkretnych działań w sytuacji pojawienia się ognisk bezpo-
średniego zagrożenia koronawirusem. Już dziś jednak odpowiedzmy na konkretne 
wezwanie Przewodniczącego KEP, który w specjalnym komunikacie pisze: «Pamię-
tajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej, Kościół odwo-
ływał się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego 
zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania 
Panu Bogu tej sprawy w ufnej modlitwie».

 ▪ Samorząd mieszkańców i Stowarzyszenie "Osiedlok" zapraszają z okazji Dnia Ko-
biet na "wyjątkowy wieczór dla Pań", który odbędzie się 6 marca od godz. 19.00 
w budynku osiedlowym, tzw. „Gołębniku”. W programie koncert muzyczny na 
dwie gitary.


