
 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. 
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 
– Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W środę (22 marca) od godz. 15.00 serdecznie zapraszamy na XII Międzyparafialny 
Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów CARITAS (z Januszkowic, Jasionej, Krępnej, 
Rozwadzy i Zdzieszowic), który odbędzie się w kościele parafialnym w Rozwadzy.  

 ▪ Również w środę odbędzie się o godz. 17.00 w naszym kościele spotkanie marianek.

 ▪ W środę o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego swoje 
spotkanie ma także Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ 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 pierw-
szych gimnazjalnych.

 ▪ W piątek (24 marca) bardzo serdecznie zapraszam o godz. 18.45 na prelekcję z pre-
zentacją multimedialną o Całunie Turyńskim pt. „Kim jest Człowiek z Całunu”.

 ▪ W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Kościół przeżywa 
jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii o godz. 8.00 będzie możliwość pod-
jęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne błogosławieństwo zostanie 
udzielone również matkom oczekującym narodzin dziecka.

 ▪ Także w sobotę (25 marca) o godz. 18.30 w katedrze opolskiej w gronie biskupów 
metropolii górnośląskiej zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za 25 lat 
kościelnej Metropolii Górnośląskiej. Biskup Opolski zaprasza wiernych całej die-
cezji, szczególnie przedstawicieli rad parafialnych, wspólnot i ruchów kościelnych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konser-
wację zabytków sakralnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Krystynę Kaczmarczyk-Ciuchta, lat 64, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz 
Jej dać Panie... 
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