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 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom rekolekcyjnych nauk i spotkań, a szczególną wdzięcz-
ność wyrażam rekolekcjoniście, ks. ppłk. dr. Jerzemu Niedzielskiemu, za prowa-
dzenie nas w te mijające dni ku pogłębieniu przeżywania bliskości Boga.

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na niedzielną „kawę z księdzem”, która 
dziś będzie spotkaniem z naszym rekolekcjonistą.

 ▪ Biskup Opolski wystosował do Diecezjan list pasterski na Wielki Post, który publi-
kujemy jako załącznik do niniejszego Informatora.

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

 ▪ W środę o godz. 17.00 s. Nikola zaprasza nasze marianki na spotkanie, które tym 
razem odbędzie się w Ochronce przy klasztorze sióstr w Zdzieszowicach.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 
drugich gimnazjalnych.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nym: Droga krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale z kazaniami pa-
syjnymi – w niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W niedzielę 25 lutego przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-
rzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Uczniowie 
– Misjonarze mocą Ducha Świętego”.

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza 
papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny w tym 
roku będzie po raz trzeci wsparcie działalności łaźni dla osób bezdomnych w Opolu.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego inicjatywy duszpasterskie, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę Ra-
chwał, lat 92, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie...


