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Ogłoszenia

 Dzisiaj, jutro i pojutrze trwa w naszych kościołach adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zapraszam do pobożnego i licznego udziału w tej adoracji .
Starajmy się zadośćuczynić za grzechy nasze i bliźnich, prośmy o łaskę owocnego
przeżycia rekolekcji wielkopostnych.
Od dzisiaj zmiana tajemnic różańca.
 Dzisiaj rozpoczyna się 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny
czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy
pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim są słowa: «Młodzi trzeźwi i wolni».
 W środę Popielec – rozpoczyna się Wielki Post, czas pokuty i przygotowania się do
Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Od środy popielcowej obowiązuje zakaz
udziału w zabawach.
Podczas Mszy św. poświęcenie popiołu i nałożenie go na nasze głowy.
Nadto o godz.17.oo w kościele parafialnym nabożeństwo wielkopostne z obrzędem
nałożenia popiołu. Zapraszam!!
 Od środy do soboty przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
 Biskup Opolski – nawiązując do przeżywanego po raz trzeci w Polsce w piątek po
Popielcu Dnia Modlitwy Wynagradzającej i Pokuty za nadużycia duchownych wobec
małoletnich i ponawiając prośbę o modlitewne wynagrodzenie Bogu za grzechy kapłanów
i osób konsekrowanych zawartą w liście pasterskim w ubiegłym roku – zaprasza
wiernych do wspólnej z kapłanami modlitwy i udziału w przebłagalnym nabożeństwie
Drodze Krzyżowej, które odprawimy w naszej parafii w najbliższy piątek 8 marca o godz.
18.3o.
 W niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne . Poprowadzi je O. Leonard
z Góry św. Anny. Tematem rozważań będzie I przykazanie Boże: „Nie będziesz
miał bogów cudzych przede mną”. Zapraszam do gorliwego udziału !
 W sobotę o godz.10.oo zapraszam ministrantów na spotkanie do Jasionej.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie, Stadt Gottes
 Liturgiczny obchód Środy Popielcowej w Opolu. W Środę Popielcową zapraszamy wszystkich diecezjan na
nabożeństwo stacyjne, któremu przewodniczyć będą biskupi opolscy. Rozpocznie się ono o godz. 18.00 w
kościele o. Franciszkanów w Opolu, następnie uczestnicy wyruszą w procesji do katedry opolskiej, w której
o godz. 18.30 sprawowana będzie Eucharystia z obrzędem posypywania głów popiołem. Na procesję należy
zabrać ze sobą świece.
 Jałmużna wielkopostna. Skarbonki Caritas. Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego
Postu rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny będzie w tym
roku wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu przy ul. Mickiewicza 5, któremu grozi zamknięcie.
Placówka co roku usprawnia ponad tysiąc dzieci z deficytami rozwojowymi, w wieku od 1 miesiąca do 18go roku życia.
 Wielkopostne Wykłady Otwarte. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na kolejny cykl
Wielkopostnych Wykładów Otwartych, które odbywać się będą w kolejne soboty Wielkiego Postu o godz.
15.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4). Tegoroczny temat
cyklu brzmi: «Po co światu – teologia?» W sobotę 9 marca wykład inauguracyjny wygłosi abp Alfons
Nossol, emerytowany biskup opolski, na temat: „Po co Opolszczyźnie UNIWERSYTET? ”.

