
  

 ▪ Dzisiaj kończy się okres przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej.

 ▪ Jutro (w poniedziałek) zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo fatimskie 
(różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 
popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyru-
szy z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa 
procesji będzie przebiegała ulicami: Wolności, Dunikowkiego, Spokojną, 
Krótką, Mickiewicza, Pl. 1 Maja i zakończy się przy kościele (4. ołtarz i za-
kończenie procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balko-
nów), dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Dzieci pierwszokomu-
nijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do sypania kwiatów. O takie 
zaangażowanie proszę dzieci również po Mszach św. wieczornych w ramach 
tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.

 ▪ Wieczorem w uroczystość Bożego Ciała Biskup Opolski zaprasza na „Jubile-
uszowe Uwielbienie Pana”, które odbędzie się o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej na 
Górze Świętej Anny. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą świec. Inicjatywa 
ta jest kontynuacją dotychczasowego koncertu uwielbienia na opolskim osiedlu  
Armii Krajowej.  

 ▪ Ojcowie Franciszkanie zapraszają na Pielgrzymkę Przyjaciół Misji Francisz-
kańskich i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca na Gó-
rze Świętej Anny. Pielgrzymka ta łączy się od 20 lat ze spotkaniami sympa-
tyków Ziemi Świętej zainicjowanymi przez śp. o. Paschalisa Kwoczałę OFM, 
stąd jego osobie i dziełu, które pozostawił, jest w części poświęcona. W pro-
gramie m.in.: w sobotę – o godz. 14.00 początek przy Domu Pielgrzyma, 
o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. w kaplicy Wnie-
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bowzięcia NMP w Porębie (przewodniczy o. Nikodem Gdyk OFM), o godz. 
16.00 Droga Krzyżowa na kalwarii i o godz. 20.00 wieczór wspomnienia 
O. Paschalisa. W niedzielę o godz. 9.00 spotkanie z misjonarzami francisz-
kańskimi i o godz. 11.30 Msza św. w bazylice.

 ▪ W przyszłą niedzielę (19 czerwca) parafia św. Antoniego będzie przeżywała 
swoje święto patronalne. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.00. Bę-
dzie to jednocześnie Msza św. dziękczynna za 60 lat kapłaństwa ks. Prałata 
Antoniego Komora, długoletniego proboszcza Zdzieszowic i budowniczego 
naszego kościoła. Gorąco zachęcam do wdzięcznej modlitwy w intencji ks. 
Prałata Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie 
ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.
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