
  

 ▪ Trwa «Nowenna niedziel» zachęcająca do owocnego przeżycia Złotego Ju-
bileuszu Diecezji Opolskiej. Załącznik do niniejszego Informatora może skła-
niać nie tylko do wspomnień, ale też stanowić inspirację do twórczych ini-
cjatyw na przyszłość. 

 ▪ Dzisiaj rozpoczyna się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitwie 
o trzeźwość towarzyszy pragnienie wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa.

 ▪ Zgodnie ze zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane 
są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne. Zapraszam więc serdecznie dzi-
siaj, a także w poniedziałek i wtorek, na adorację poprzedzoną i zakończoną 
Mszą św. Podany niżej ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakra-
mentem ma charakter jedynie propozycji.

niedziela
15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.15 – Róże Różańcowe
16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
16.45 – adoracja w ciszy, o godz. 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

poniedziałek i wtorek
10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca 
11.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP; od 12.00 – adoracja w ciszy
13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej 
14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy
16.30 – Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popiel-
cową z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.30 
i 18.00. W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilo-
ściowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. 
roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje 
wiernych od 18. do 60. roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). 
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 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ósmych.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą 
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach 
św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Go-
dzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nych, które związane są z odpustem zupełnym. W piątki o godz. 17.15 od-
prawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale z kaza-
niem pasyjnym. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (6 marca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 
spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu 
katechetycznym (sala św. Franciszka) przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też bę-
dzie w przyszłą niedzielę. Dzisiaj i w Środę Popielcową będzie też zbiórka do 
puszek jako pomoc dla ofiar wojny oraz uchodźców z Ukrainy. „Bóg zapłać”.
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