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 ▪ Jutro serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 na na-
bożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ W poniedziałek wyruszy z Opola 42. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę. Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 18 sierpnia. Msza św. 
na zakończenie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczy-
cie o godz. 11.00. Wszyscy, którzy chcieliby, ale z różnych powodów nie 
mogą iść na pielgrzymkę, zaproszeni są do pielgrzymowania duchowego. 
Duchowy pielgrzym jest zobowiązany do: przebywania myślami z pielgrzy-
mami, codziennej modlitwy za pielgrzymów (różaniec); w miarę możliwości 
do codziennej Mszy św.; osoby chore i cierpiące powinny dołączyć również 
cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów; ważnym elementem 
jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa.

 ▪ We wtorek o godz. 11.00 serdecznie proszę wszystkich chętnych – w imie-
niu Parafialnego Zespołu Caritas – o pomoc w przygotowaniu wiązanek 
kwiatów i ziół. Spotkanie odbędzie się w naszej salce parafialnej.

 ▪ W środę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu będziemy 
gościć w naszej parafii ks. dr. Alberta Warso z Watykanu, który wygłosi 
słowo Boże. 
Zgodnie z tradycją, po Mszach św., które z racji święta nakazanego będą 
odprawiane w porządku niedzielnym, zostaną poświęcone kwiaty, zioła 
i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych wiązanek kwiatów umożliwi w tym dniu 
przed kościołem Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na nocną adorację Najświęt-
szego Sakramentu w kaplicy klasztornej (ul. Dworcowa 4), która rozpocznie 
się 15 sierpnia o godz. 20.00. Czuwanie zakończy Eucharystia sprawowana 
16 sierpnia o godz. 6.00.



 

 ▪ W sobotę (18 sierpnia) o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego podczas 
Mszy św. będzie miała miejsce niecodzienna uroczystość posłania misyj-
nego ks. Marka Sobotty, którego dokona biskup opolski Andrzej Czaja. Jest 
to okazja do modlitwy za misje, a zwłaszcza w intencji ks. Marka.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 17 do 19 sierpnia 
na Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Natalia z d. Naeiner z Krapkowic i Janusz Malkusch 
ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Justyna Lipińska ze Zdzieszowic i Kamil Gaj-
damowicz z Wrocławia — zapowiedź I; Anna Giemza z Raszowej i Tomasz 
Bienia ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Ewelina Ćwieląg z Krzyżowic i Marek 
Kuder ze Zdzieszowic — zapowiedź I; Kamila Metner ze Zdzieszowic i Mi-
chał Mandala ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uro-
czystość Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny 
w Opolu, a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” 
za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Damiana Musioła, lat 43, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś 
z  parafii św. Antoniego zmarła śp. Adela Peplińska, lat 61, z ul. Akacjowej (po-
grzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00). Wieczny odpoczynek racz 
Im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne  _____________
 12 sierpnia 2018 r. .


