Ogłoszenia parafialne ______________
10 września 2017 r. .
▪▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w dzisiejszą niedzielę (10 września) na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego przy
ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym
miejscu tydzień później – w niedzielę 17 września o 14.00.
▪▪ W środę serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. zostanie
odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2018 r. w naszym
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.
▪▪ Od czwartku do niedzieli na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kalwaryjski Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi.
▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 22.
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach, która odbędzie się w sobotę 16 września. Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą różańcową
o godz. 9.30. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00.
▪▪ Zgodnie z sugestią wielu Parafian i obietnicą złożoną w refleksjach pokolędowych,
serdecznie zapraszam w przyszłą niedzielę (17 września) o godz. 15.30 na niedzielne
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”, a rozumiane jako zalążek katechezy dla dorosłych. Spotkanie odbędzie się w naszej sali parafialnej.
▪▪ W domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach organizowane są w soboty września i listopada (o godz. 16.00) nauki przedmałżeńskie.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej i w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

