
  

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

 ▪ Dzisiaj przypada już siódma niedziela w ramach «Nowenny niedziel», zachę-
cającej do owocnego przeżycia Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Pomocą 
do przypomnienia kolejnej karty historii diecezji jest załącznik do niniejszego 
Informatora. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. ok. godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które 
przygotowują się i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią nie-
dzielę maja br. (15 maja) w naszym kościele. Zapraszam na to spotkanie też 
dzieci, gdyż oprócz spraw organizacyjnych część spotkania będzie rodzinną 
katechezą.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w dniu 31 marca br. (czwartek) na mul-
timedialno-modlitewne spotkanie z prośbą o pokój w Ukrainie i na świecie, 
które odbędzie się o godz. 15.30 w domu katechetycznym przy kościele św. 
Antoniego.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata 
odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w so-
botę zapraszam o godz. 8.30 (!!!) na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ Uwaga! Odwiedziny chorych (przedświąteczne) odbędą się za dwa tygodnie, 
tj. w sobotę 9 kwietnia.

 ▪ W sobotę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które 
poprowadzi o. prof. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM, kierownik Zakładu Pa-
trologii i Antyku Chrze ścijańskiego na Wydziale Teolo gicznym UMK w Toruniu, 
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autor licznych publikacji z zakresu patrologii, archeologii biblijnej, polityki 
krajów Bliskiego Wschodu i historii kościołów wschodnich. W planie reko-
lekcji m.in.:
—  Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi: sobota, godz. 9.00 i 18.00; w nie-

dzielę według stałego porządku (8.00, 10.30 i 18.00); poniedziałek, godz. 
9.00 i 18.00;

— kazania stanowe: w sobotę i w poniedziałek o godz. 19.00 oraz kazanie 
pasyjne w niedzielę o 17.15;

—  spotkanie z ojcem rekolekcjonistą i katecheza o Kościele w Ukrainie (w ra-
mach „kawy z księdzem”) w niedzielę o godz. 15.00;

 ▪ W sobotę (2 kwietnia) o godz. 19.30 w kościele św. Antoniego w Zdzieszo-
wicach rozpocznie się dekanalne czuwanie ze św. Janem Pawłem II, którego 
motto brzmi: "Jesteście nadzieją Kościoła".

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie 
modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu kateche-
tycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przekazana ojcu rekolekcjoniście na prowadzone 
przez niego dzieła, związane głównie z Ziemią Świętą. „Bóg zapłać”.
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