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 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na comiesięczną niedzielną katechezę przy 
kawie, która tym razem będzie poświęcona zagadnieniu imion i określeń Boga 
w Piśmie Świętym.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam też do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali – w naszym 
kościele rozpoczyna się ono o godz. 17.15, a kazania pasyjne głosi diakon Marcin 
Kleszyk.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w sali parafialnej.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 spotkanie mają kandydaci do grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się (odwołane w miniony czwartek z powodu 
mojego wyjazdu na pogrzeb) spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się 
i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja br. w na-
szym kościele. Zapraszam na to spotkanie też dzieci.

 ▪ 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 formacyjne dla kandyda-
tów do grona lektorów naszej parafii.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ksią-
żeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom 
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem 
można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona również na rzecz naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Samanta Mechnik z Tarnowa Opolskiego i Dawid Piecha 
ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ W minionym tygodniu powołani do wieczności z naszej parafii zostali: śp. Zofia 
Zawada, lat 72, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Al-
fred Szenkiel, ostatnio zam. przy ul. Akacjowej (pogrzeb odbył się także w sobotę). 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


