
 

 ▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyjmo-
wania Komunii świętej wielkanocnej.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci 
Maryi.

 ▪ Również w poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie mi-
nistrantów i lektorów.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego i uroczystości 
Bożego Ciała będzie od poniedziałku do środy w godz. od 17.00 do 18.00.

 ▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (środa) o godz. 8.00 zapraszam dzieci, 
młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minio-
nym czasie i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 
popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy 
z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa pro-
cesji będzie przebiegała ulicami: Katowicką, Prusa, Żeromskiego, Roosevelta, 
Lipową, Strzelecką i zakończy się przy kościele (ul. Słowackiego – 4. ołtarz 
i zakończenie 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”.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. neoprezbitera 
Mateusza Mandalkę, który będzie głosił słowo Boże i po Mszach św. będzie 
udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Błogosławieństwo to łączy się z 
możliwością zyskania odpustu zupełnego. 
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 ▪ Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.30 serdecznie zapraszam na comie-
sięczne spotkanie katechetyczne „przy kawie”, które poprowadzi ks. Ma-
teusz Mandalka nt.: „Zagadnienia eschatologiczne w wybranych motetach 
Jana Sebastiana Bacha”.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas już po raz trzeci organizuje dla naszych dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat letni wypoczynek. W programie „Wakacji po Bo-
żemu 3” tym razem znajdą się trzy wycieczki: 22 lipca – do Parku Miniatur 
w Olszowej; 24 lipca – do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach; 26 lipca 
– wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie „Osiedlok” na basen w Krap-
kowicach. Serdecznie zachęcamy dzieci do udziału. Zapisy w kancelarii pa-
rafialnej w godzinach urzędowania lub po wieczornych Mszach św. do 24 
czerwca. Udział w „Wakacjach po Bożemu 3” jest dofinansowany z Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom i funduszu Parafialnego Zespołu Caritas oraz 
ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie „Osiedlok”. Uczestnicy wy-
cieczek ponoszą jedynie symboliczną opłatę w wysokości 10 zł za wycieczkę 
(płatne przy zapisie).

 ▪ Informacja dla uczestników parafialnej pielgrzymki do Włoch: 25 czerwca 
(wtorek) o godz. 5.00 rozpocznie się w naszym kościele Msza św., po któ-
rej nastąpi wyjazd. Więcej informacji można uzyskać na dostępnych w za-
krystii ulotkach.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w uroczystość Bożego Ciała oraz w przyszłą 
niedzielę – będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Zbigniewa Barborkę, lat 86, z ul. Rozwadzkiej (pogrzeb odbędzie się w po-
niedziałek o godz. 12.30 w naszym kościele). Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie…
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