
 ▪ Można już zamawiać intencje Mszy św. na 2018 r. Kancelaria parafialna jest czynna 
w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00.

 ▪ W dniach od 17 do 22 lipca na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczne Święto 
Młodzieży: okazja do modlitwy, świadectwa oraz spotkania z ciekawymi gośćmi, 
stanowiącymi dla młodego człowieka autorytet. W Święcie Młodzieży można 
wziąć udział na wiele różnych sposobów. O programie, sposobie zapisu i progra-
mie można dowiedzieć się ze strony www.swietomlodziezy.com.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich przypomina, że wyjazd na zapowiedzianą pielgrzymkę 
do Częstochowy (22 lipca) nastąpi o godz. 7.30 z parkingu obok sklepu „Malorny” 
(stara Biedronka). Organizatorzy proszą o zabranie „niebieskiej książeczki”. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (23 lipca) z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa, 
patrona kierowców i podróżujących, serdecznie zapraszam o godz. 18.30 na na-
bożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojaz-
dów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) zachęca 
kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środków transportu 
dla misjonarzy. 

 ▪ W kancelarii parafialnej można już zapisywać się na tegoroczną 41. Pieszą Piel-
grzymkę Opolską na Jasną Górę, która z Opola wyruszy 14 sierpnia, a zakończy 
się w sobotę 19 sierpnia Mszą św. o godz. 11.00. Hasłem pielgrzymki są słowa: 
„Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia”. Zachęcamy wszystkich, którzy 
mogą, do skorzystania z tej formy rekolekcji w drodze. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marcin Proch ze Zdzieszowic i Barbara Cieciora z Sobótki 
— zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Grzegorza 
Woźniaka, lat 57, z ul. Mickiewicza oraz śp. Andrzeja Kowalczyka, lat 62, z ul. Wol-
ności. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne  _____________
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