Ogłoszenia parafialne ______________
18 marca 2018 r. .
▪▪ Bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze popołudniowe spotkania. Pierwsze z nich – katechetyczne – rozpocznie się o godz. 15.30 w sali parafialnej
(„przy kawie”), a temat proponuję wielkopostny: Relikwie Męki Pańskiej. Drugim spotkaniem, do którego gorąco zachęcam, będzie nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – o godz. 17.15.
▪▪ Również dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po
przedpołudniowych Mszach św. na wystawę prac świątecznych, będzie też
wystawa obrazów wykonanych metodą haftu krzyżykowego oraz słodki poczęstunek.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w salce parafialnej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza mieszkańców Zdzieszowic na prelekcję
opartą na dokumentach archiwalnych nt. „Dzieje Zdzieszowic do 1945 roku”,
którą wygłosi p. Arthur Schulwitz (autor książki „Zdzieszowice. Notatki historyczne”). Spotkanie odbędzie się w środę (21 marca) w po wieczornej Mszy
św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ 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.
▪▪ W środę s. Nikola zaprasza nasze marianki na spotkanie w Ochronce przy
klasztorze sióstr w Zdzieszowicach: o godz. 17.00 – młodsze, a o godz. 18.00
– starsze.
▪▪ W piątek zapraszam do udziału w nabożeństwie Droga krzyżowa. W naszym kościele będziemy się modlić tradycyjnie o godz. 17.15, zaś tych, którzy mogą, gorąco zachęcam do przeżycia Drogi krzyżowej, która będzie prowadzona ulicami naszego miasta (prosimy zabrać świece) – początek po
Mszy św. wieczornej w kościele św. Antoniego (ok. godz. 18.40), a zakończenie w naszym kościele około godz. 20.30.
Modlitewnym przedłużeniem Drogi krzyżowej będzie nabożeństwo
z udziałem Księdza Biskupa – jako ostatni akcent wizytacji kanonicznej –
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dedykowane głównie dla młodzieży ponadgimnazjalnej z całego dekanatu,
ale też dla wszystkich chętnych. Czuwanie to będzie miało też wymiar
udziału w Męce Chrystusa razem z naszym Patronem z racji Jubileuszowego Roku św. Ojca Pio.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie podczas każdej Mszy św., natomiast procesja z palmami rozpocznie Mszę
św. o godz. 10.30 – gromadzimy się o godz. 10.20 na placu przed kościołem.
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas oraz świece paschalne (dobrowolne ofiary będą przeznaczone
na inicjatywy realizowane przez Parafialny Zespół Caritas).
▪▪ Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00
do katedry opolskiej osoby żyjące po rozwodzie w ponownym związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką dla nich oraz
z błogosławieństwem sakramentalnym.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Prucnal ze Świdnicy i Dawid Skóra ze
Zdzieszowic — zapowiedź I; Ida Zając ze Zdzieszowic i Tomasz Bogacki z Obórek — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”.

