
  

 ▪ Dzisiaj zapraszam na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – rozpo-
czyna się ono o godz. 17.15.

 ▪ We wtorek po Mszy św. wieczornej, tj. o godz. 18.45, odbędzie się w naszym ko-
ściele spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

 ▪ W czwartek podczas wieczornej Mszy św. (przed epidemią była to tzw. Msza św. 
szkolna) zostaną poświęcone różańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przy-
gotowującym się do Pierwszej Komunii świętej. Msza św. odbędzie się przy za-
chowaniu wymogów i ograniczeń sanitarnych i nie jest obowiązkowa. Dzieci, któ-
rych rodzice nie wyrażą zgody na przyjście do kościoła otrzymają różańce przy 
innej okazji.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w wielkopostnym nabożeństwie 
Droga krzyżowa. Przypominam jednocześnie o możliwości zyskania odpustu zu-
pełnego, który związany jest z tym nabożeństwem, a także z odmawianą w piątki 
Wielkiego Postu modlitwą Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Wilkus z Krępnej i Dariusz Śmieja ze Zdzieszo-
wic — zapowiedź I. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii, zaś 
w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na prowadzony w parafialnych 
obiektach remont. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.

 ▪ Rekolekcje parafialne – zapowiedź! Uwzględniając obowiązujący reżim sa-
nitarny, a zarazem zgodnie z Dekretem Biskupa Opolskiego wskazującym na taką 
możliwość, zachęcam do zaplanowania w dniach od 18 do 21 marca br. czasu na 
parafialne rekolekcje wielkopostne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia 
wymogów będą miały nieco inny porządek: nie będzie nauk stanowych, a w za-
mian za nie będzie więcej Mszy św. z naukami ogólnymi. Plan rekolekcji: w czwar-
tek (18 marca) – Msze św. o godz. 16.30 i 18.00; w piątek – Msze św. o godz. 9.00 
i 18.00 oraz Droga krzyżowa z nauką o godz. 16.30; w sobotę – Msze św. o godz. 
9.00, 16.30 i 18.00; w niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 16.00. Rekolekcjoni-
stą będzie o. dr Błażej Kurowski OFM, wieloletni prowincjał Prowincji św. Jadwigi 
Zakonu Braci Mniejszych, gwardian i kustosz sanktuarium na Górze Świętej Anny, 
aktualnie Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego naszej diecezji. 
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