
  

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkie 
żale – w niedziele o godz. 17.15, Droga krzyżowa – w piątki o godz. 17.15.

 ▪ Dzisiaj przypada już szósta niedziela w ramach «Nowenny niedziel», zachęcającej 
do owocnego przeżycia Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Pomocą do przypo-
mnienia kolejnej karty historii diecezji jest załącznik do niniejszego Informatora. 

 ▪ W poniedziałek zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio, 
które rozpocznie się w kościele o godz. 17.00. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.
Przy okazji informuję, że w tym roku sakrament bierzmowania będzie udzielany 
w naszym kościele wyjątkowo dwa razy: 22 kwietnia o godz. 16.00 i 28 kwietnia 
o godz. 18.00 – dla młodzieży z naszej parafii.

 ▪ W związku z apelem Ojca Świętego i zarządzeniem Biskupa Opolskiego, aby 25 
marca (piątek, uroczystość Zwiastowania Pańskiego) o godz. 17.00 we wszystkich 
kościołach naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu 
Sercu Maryi, serdecznie zapraszam już od godz. 15.00 na adorację w intencji po-
koju i nawrócenia Rosji (rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego), którą za-
kończy wspomniany Akt Poświęcenia. 

 ▪ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości 
Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie trwającej 9 mie-
sięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego będzie można składać pod-
czas Eucharystii o godz. 18.00.

 ▪ 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; zaś do koszyka (z tyłu 
kościoła) można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na rzecz naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
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