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Dzisiejsza niedziela,  zwana  Niedzielą Radości –  Laetare,  zwiastuje połowę okresu przygotowania do
Wielkanocy. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierw-
szymi kwiatami zakwitających róż, a Papież poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie szczególnie
zasłużonej  dla  Kościoła. „Bóg  zapłać” za  złożone  ofiary  przeznaczone  na  szczególne  inwestycje
parafialne, czyli na generalny remont dachu naszej świątyni.  Dziękujemy również za wpłaty na konto
parafialne oraz na przeznaczone na ten cel subkonto, którego numer znajduje się na stronie internetowej
oraz na ulotce przy wyjściu z kościoła. Także za przeznaczenie 1,5% w odpisie podatkowym – serdeczne
„Bóg zapłać”.

Dzisiaj o godz. 16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Przy wyjściu z kościoła do nabycia „Gość Niedzielny”, którego najważniejszym tematem jest reakcja na
niesprawiedliwe i krzywdzące oskarżenia pod adresem św. Jana Pawła II. Dość obszernie opisane są rów-
nież święcenia naszego nowego ordynariusza bpa Sławomira Odera wraz z jego zawierzeniem naszej die-
cezji Matce Bożej Pokornej. Polecamy także czasopisma misyjne oraz – dla młodych – „Małego Gościa”.

Jutro w poniedziałek obchodzić będziemy przypadającą na dzisiejszą niedzielę Uroczystość Św. Józefa, Ob-
lubieńca NMP. Zapraszamy na Msze Św. o godz. 7.00 i 18.00.

W środę o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

Na wielkopostne spotkanie  Kręgu Biblijnego zapraszamy stałych i nowych chętnych w środę o godz.
18.40 na plebanię.

Droga Krzyżowa dla dzieci – w czwartek o godz.  17.15. Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży
z wypominkami za zmarłych – w piątek o godz. 17.15.

W najbliższą sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia.
Na Mszy Św. o godz. 18.00 zachęcamy do złożenia  przyrzeczeń adopcji duchowej i  przyjęcia  błogosła-
wieństwa przez matki oczekujące potomstwa.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze parafialne rekolekcje, które poprowadzi ks. Tadeusz Słocki –
emerytowany proboszcz w Opolu oraz wieloletni kapelan więzienny. Już teraz zachęcamy do uszykowania
sobie odpowiedniego czasu.

W piątek 31 marca odbędzie się w naszej parafii  10. kilometrowa Nocna Droga Krzyżowa, którą roz-
poczniemy i zakończymy w kościele. Początek o godz. 20.00. Trasa przebiegać będzie bocznymi i leśnymi
drogami. Idziemy wspólnie, lecz w zupełnym milczeniu, które przerywamy jedynie rozważaniami i modli-
twami przy poszczególnych stacjach. Ze względu na późną porę, każdy uczestnik bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za przejście trasy. Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką rodziców lub opieku-
nów. Należy zabrać ciepłe ubrania i wygodne buty, naładowany i wyciszony telefon komórkowy, latarkę
(najlepiej czołową) i odblaski. Można zabrać własny krzyż i prowiant. Zakończenie wspólne w kościele
w godzinach nocnych. Zapraszamy gotowych do podjęcia wyrzeczenia i modlitewnego skupienia. Modlić
się będziemy za Kościół święty, za naszą parafię, za umiejętność odnalezienia swojej chrześcijańskiej toż-
samości w dzisiejszym pełnym zamętu świecie oraz w intencjach własnych.

Na kolejny wielkopostny tydzień – szczęść Boże!


