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 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Ko-
munii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając 
się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokar-
mem z Nieba. 

 ▪ Również dzisiaj – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju odprawia-
nia od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) – ser-
decznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i proce-
sję ze świecami.

 ▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. W tym tygo-
dniu będą one połączone z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. W środę – podobnie jak rok temu – planujemy odprawić nabożeń-
stwo majowe przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samochodem bardzo 
proszę o spotkanie przy kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych do 
udziału w nabożeństwie, którzy nie mogą udać się tam pieszo lub na rowerze.

 ▪ Klubu Inteligencji Katolickiej organizuje wyjazd do Łącznika, który odbędzie się 
14 maja (zbiórka o godz. 16.15 na parkingu przy sklepie p. Malornego). W pro-
gramie Msza św. w intencji chorych oraz udział w nabożeństwie majowym.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nasz 
parafianin, diakon Piotr Mandala, przyjmie z rąk biskupa opolskiego Andrzeja 
Czai święcenia prezbiteratu. Jest to dla naszej parafii wydarzenie historyczne 
także z tej racji, gdyż po raz pierwszy jest wymieniona wśród macierzystych 
parafii neoprezbiterów. Przy tej okazji zwracam się z serdeczną prośbą o po-
moc w pracach porządkowych wokół kościoła, które chcemy wykonać w pią-
tek od godz. 9.00.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek i czwartek, godz. 11.40
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 15.00 (dziewczynki), godz. 16.00 

(chłopcy); od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci



— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprze-
dzające

—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Alina Kabelska ze Zdzieszowic i Wojciech Galwas 
z Raci borza — zapowiedź I; Beata Dammfeld i Maciej Szmidt ze Zdzieszowic — 
zapowiedź I; Karina Kamińska i Mateusz Rosa ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonane w kościele (pomalowane 
zostały zakrystie) i wokół naszych obiektów parafialnych. Dzisiejsza kolekta 
jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie rów-
nież przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Eu-
geniusza Klose, lat 63, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. 
Małgorzatę Marek, lat 84, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbędzie się we wto-
rek o godz. 14.00), zaś z parafii św. Antoniego odszedł do Domu Ojca śp. Piotr 
Wnuczek, lat 61 (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 12.00). Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie...
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