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 ▪ Dzisiaj jeszcze gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali 
z kazaniem pasyjnym – w naszym kościele rozpoczyna się ono o godz. 17.15.

 ▪ W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Ko-
ściół przeżywa jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 
będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne 
błogosławieństwo zostanie udzielone również matkom oczekującym naro-
dzin dziecka.

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się w sali parafialnej spotka-
nie Parafialnego Zespołu Caritas. 

 ▪ Także w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego swoje święto patronalne prze-
żywa Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, która z tej okazji 
zaprasza na Mszę św. o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Jana Nepomucena w Rozwadzy ser-
decznie zaprasza na Dekanalny Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów Caritas, 
który odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) od godziny 14.00 w Rozwadzy. W 
programie spotkania m.in.: Droga krzyżowa, konferencja, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, przerwa na kawę i wy-
mianę doświadczeń, różaniec oraz Msza św. (godz. 18.00) kończąca spotkanie. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne mają kandydaci do 
grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopost-
nym nabożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kan-
dydatów do grona lektorów naszej parafii.



 ▪ W dniach 29–31 marca 2019 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolek-
cje powołaniowe pod hasłem «Tajemnica». Mają one na celu pomoc młodym 
mężczyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda codzienne ży-
cie w seminarium. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i przyszło-
rocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. Formularz zgłosze-
niowy znajduje się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na rzecz naszego kościoła. 
„Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Samanta Mechnik z Tarnowa Opolskiego i Dawid 
Piecha ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Małgorzatę Korzeńską, lat 88, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w czwar-
tek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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