
 ▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbę-
dzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszym 
kościele będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Kaza-
nia pasyjne wygłosi ks. Tomasz Maintok, wikariusz parafii św. Antoniego.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie modlitewno-formacyjne 
członków Róż Różańcowych.

 ▪ We wtorek o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego od-
będzie się spotkanie Przyjaciół Misji.

 ▪ W środę o godz. 17.00 s.M. Nicola zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi. 
 ▪ Również w środę z okazji Dnia Kobiet Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” za-

prasza Panie od godz. 17.30 do 20.00 na spotkanie towarzyskie w tzw. „Gołębniku”.
 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 

17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trze-
cich gimnazjalnych.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi krzyżowej. 
 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone różańce, 

które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
 ▪ Odpusty zupełne związane w Wielkim Postem: 

—  za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku); w in-
dywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji a we wspól-
notowym wystarczy że przechodzi ministrant; 

—  za udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); 
—  w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed 

wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
 ▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy Kurii Diecezjalnej w Opolu, zaś w przyszłą niedzielę 

kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a ponadto przed kościołem 
będzie można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jerzego 
Łatkę, lat 66, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie... 
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