
  

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci 
będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz. 15.00, a także 
przez cały tydzień (do piątku włącznie), uczestnicząc w wieczornych Mszach św. 
w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz wier-
ności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu. 

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w codziennych na nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (19 maja) o godz. 16.00 na spo-
tkanie, które odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. 
Prelekcję na temat: „Franciszkański Zakon Świeckich regionu Opole – Gliwice” wy-
głosi przełożona tej wspólnoty P. Urszula Szramka. 

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci – nie tylko pierwszokomunijne – na 
Mszę św. szkolną. 

 ▪ Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP zaprasza na „Modlitwę o kanonizację bł. 
Edmunda Bojanowskiego w 150. rocznicę jego śmierci, która odbędzie się na Ja-
snej Górze dnia 25 czerwca br. w godz. od 11.00 do 16.00. Zainteresowanych wy-
jazdem proszę o kontakt z siostrami w Zdzieszowicach.

 ▪ Również Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic i Leśnicy zapraszają na „Dzień otwar-
tych drzwi”, który odbędzie się w sobotę 21 maja w klasztorze w Leśnicy. Więcej 
informacji na plakacie w gablotce.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Oliwia Koncewicz ze Zdzieszowic i Łukasz Kowalczyk 
z Opola-Czarnowąs — zapowiedź II; Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic i Seba-
stian Pierskała z Jasionej — zapowiedź I; Magdalena Nowicka ze Zdzieszowic i Pa-
tryk Oremek ze Zdzieszowic — zapowiedź I. 

 ▪ Serdecznie dziękuję za wszelkie prace porządkowe i dekoracyjne wykonane z oka-
zji uroczystości pierwszokomunijnej. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta 
będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
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