Ogłoszenia parafialne ______________
2 kwietnia 2017 r. .
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 – Droga krzyżowa, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale.
▪▪ W dzisiejszą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.
▪▪ Od czwartku rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które –
zgodnie z zapowiedzią – poprowadzi ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej UO. Szczegółowy plan rekolekcji podany jest na plakacie.
▪▪ W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową, która będzie prowadzona ulicami naszego miasta – początek po Mszy św. wieczornej w kościele św. Antoniego.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę (8 kwietnia) Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizuje
spotkanie dla młodzieży ze wszystkich parafii diecezji z okazji XXXII Światowego
Dnia Młodzieży. Spotkanie odbędzie się w auli WMSD w Opolu od godz. 10.00 do
ok. 21.00. Więcej informacji na stronie www.botafe.pl.
▪▪ 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 pamiątkowe świece paschalne (z okazji 25-lecia Caritas), a marianki zorganizują
kiermasz, z którego dochód w całości przeznaczony będzie na misje.

▪▪ Młodzi wolontariusze ze Zdzieszowic zainspirowani rekolekcjami parafialnymi organizują do 12 kwietnia zbiórkę żywności, środków czystości, ubrań dla dzieci itp.
na rzecz Domu Matki i Dziecka w Opolu. Więcej informacji w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Kurii Diecezjalnej w Opolu; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone
przez niego naukowe i duszpasterskie inicjatywy. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Franciszka Łowickiego, lat 77, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać
Panie...

