
 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Komu-
nii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając się o ła-
skę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokarmem z Nieba. 

 ▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe. W środę – podob-
nie jak rok temu – planujemy odprawić nabożeństwo majowe przy Kaplicy Trzech 
Braci. Dysponujących samochodem bardzo proszę o spotkanie przy kościele o godz. 
17.15 i podwiezienie chętnych do udziału w nabożeństwie.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od kilku lat prowadzi w diecezjach 

w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (zużyte 
komputery, monitory, radia, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą 
drogą pozyskuje środki na realizację swoich zadań statutowych. W piątek 19 maja 
o godz. 10.30 zostaną zabrane ww. przedmioty z parkingu przy naszym kościele.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej, a w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpią do sakramentu pokuty. Plan 
spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
—  poniedziałek, godz. 8.00 – próba przed Komunią św.
—  czwartek, godz. 8.00 – druga próba przed Komunią św.
—  sobota, godz. 10.00 – pierwsza spowiedź św. dla dziewczynek
  godz. 11.00 – pierwsza spowiedź św. dla chłopców
  od godz. 16.00 do 17.30 – okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci
—  niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Mieszkańcy Rozwadzy zapraszają w dniach 20 i 21 maja na festyn odpustowy ku 
czci św. Jana Nepomucena połączony z VIII Wojewódzkim Konkursem Wypieku 
Kołocza Śląskiego. Początek o godz. 15.00. Szczegóły na plakatach.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Dziś 
też przed kościołem – zgodnie z zarządzeniem Biskupa Opolskiego – można skła-
dać ofiary na remont katedry opolskiej. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego: 
śp. Jana Fessera, lat 78, z ul. Miarki. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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