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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.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje swoich członków o wyjeździe do „BARKI” 
w Warmątowicach k. Strzelec Opolskich na spotkanie z ks. Józefem Krawcem, 
kapelanem więziennym, i jego podopiecznymi. Wyjazd nastąpi ze Zdzieszo-
wic 3 kwietnia (środa) o godz. 15.30 z placu przy kościele św. Antoniego.

 ▪ 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 czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przy-
gotowują się do przystąpienia w tym roku do Pierwszej Komunii św. w na-
szym kościele. Spotkanie będzie połączone z katechezą dla dzieci.

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

 ▪ Również w sobotę o godz. 16.30 bardzo serdecznie zapraszam na koncert 
pasyjny. Wykonawcami będą: Dagmara Barna-Kosowicz (sopran), Oskar Ko-
ziołek-Goetz (bas – baryton) i Maksymilian Święch (klawesyn). W programie 
usłyszymy m.in. utwory H. Schütza, D. Buxtehudego, A. Vivaldiego, E. d’A-
storgi, G.B. Pergolesiego, Jana z Lublina, Adama z Wągrowca, C. Merula.



 ▪ W przyszłą niedzielę nasza szkoła (PSP nr 2) oraz Dom Dziennego Pobytu 
„Stokrotka” zapraszają po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na kiermasz wiel-
kanocny. 

 ▪ Również w przyszłą niedzielę (7 kwietnia) Franciszkański Zakon Świeckich za-
prasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 
w sali św. Mikołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Irm-
gardę Marię Swoboda, lat 76, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w pią-
tek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenie społeczne _________________________________________________________

Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera zaprasza na spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców na temat odnawialnych źródeł energii. Mowa będzie for-
mach wsparcia do paneli fotowoltaicznych, które produkują prąd ze słońca 
oraz do wymiany pieców, w ramach programu czyste powietrze. Spotka-
nie odbędzie się 3.04.2019r o godz. 18.00 w Zdzieszowicach w Ośrodek 
Kultury, ul. Powstańców Śląskich 7. Szczegóły w gablocie.
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