
  

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim uczestnikom rekolekcyjnych nauk i modlitewnych spo-
tkań, a szczególną wdzięczność wyrażam rekolekcjoniście, o. Błażejowi Ku-
rowskiemu OFM, za prowadzenie nas w te mijające dni w duchowej szkole 
św. Józefa. Inspiracją był ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka i trwa-
jący nadal Rok św. Józefa. Nam pozostaną dobre natchnienia, które przywo-
łuje „ojcowskie serce” wypełnione posłuszeństwem Bogu, twórczą odwagą, 
motywacją do pracy i życia w świętości.
Dzisiaj jeszcze zapraszam o godz. 17.15 na nabożeństwo Gorzkich żali z kaza-
niem pasyjnym, które wygłosi nasz rekolekcjonista.

 ▪ Biskup Opolski w minionym tygodniu wydał trzy dokumenty:
– Komunikat o śmierci śp. biskupa Gerarda Kusza, który w latach 1985–1992 

był biskupem pomocniczym w diecezji opolskiej (pogrzeb odbył się w so-
botę 20 marca br.) – treść komunikatu opublikowana jest m.in. na naszej 
i diecezjalnej stronie internetowej;

– Dekret o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej 
– opublikowany także w naszej gablotce ogłoszeniowej;

– Dekret ustanowienia odpustowych kościołów pątniczych w Roku Świętego 
Józefa w diecezji opolskiej (zostały nimi: kościół parafialny pw. św. Józefa 
w Opolu-Szczepanowicach, Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie i ko-
ściół parafialny w Jemielnicy z kaplicą św. Józefa) – opublikowany na die-
cezjalnej stronie internetowej.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która od lat ob-
chodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji 
dziecka poczętego będzie można składać podczas Eucharystii o godz. 18.00, 
a także – z racji ograniczeń sanitarnych – indywidualnie w domu lub w ko-
ściele. 
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 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w wielkopostnym nabożeństwie 
Droga krzyżowa  które poprowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm bę-
dzie podczas każdej Mszy św. Z racji obostrzeń sanitarnych nie będzie pro-
cesji z palmami. 

 ▪ W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Ze-
spół Caritas oraz świece paschalne (dobrowolne ofiary będą przeznaczone 
na inicjatywy realizowane przez Parafialny Zespół Caritas).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Wilkus z Krępnej i Dariusz Śmieja ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III. 

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy ojcu rekolekcjoniście na misje i prowadzone 
przez niego inicjatywy duszpasterskie, zaś w przyszłą niedzielę kolekta bę-
dzie przeznaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii. Bardzo serdecznie 
dziękuję za wszystkie ofiary.

 ▪ Na naszej półce z gazetkami pokazują się czasem ulotki z prośbą o przekaza-
nie 1% podatku różnym instytucjom lub potrzebującym osobom. Wszystkie 
szlachetne cele pozostawiamy dezycji wiernych. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Różę Gawron, lat 82, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...
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