Ogłoszenia parafialne ______________
20 maja 2018 r. .
▪▪ 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, uczestnicząc w wieczornych Mszach św.
w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz
wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu.
▪▪ W poniedziałek, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, będziemy przeżywać w naszej parafii historyczne wydarzenie – pierwsze prymicje. Ks. Piotr Mandala będzie przewodniczył po raz pierwszy Mszy św. o godz.
10.30. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego Ksiądz Prymicjant
udzieli obecnym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjmą Komunię świętą i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego, mogą zyskać również
odpust zupełny. Po błogosławieństwie apostolskim Prymicjant udzieli jeszcze
indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego najbliższej rodzinie, kapłanom i siostrom zakonnym, zaś wszyscy wierni będą mogli przyjąć to błogosławieństwo podczas popołudniowego nabożeństwa majowego o godz. 16.00.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci – nie tylko pierwszokomunijne
– na Mszę św. szkolną.
▪▪ W sobotę przypada Dzień Matki, Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci Maryi
przygotowała przedstawienie dedykowane wszystkim mamom, które będzie
połączone z nabożeństwem majowym. Za wszystkie mamy będziemy się także
modlić podczas wieczornej Mszy św. (zgodnie z planem intecji mszalnych).
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 bardzo serdecznie zapraszam na niedzielną
„kawę z księdzem”, której gościem specjalnym będzie Biskup Gliwicki Jan Kopiec. Temat spotkania będzie związany ze zmarłym 50 lat temu biskupem pomocniczm w Opolu Henrykiem Grzondzielem. Ksiądz Biskup Jan jest autorem
wielu publikacji naukowych (w tym dwóch książek) o śp. biskupie Grzondzielu.
▪▪ Również w niedzielę 27 maja Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów „Oremus” zaprasza na pielgrzymkę do Prudnika-Lasu. Rozpoczęcie
o godz. 16.30. W programie m.in. nabożeństwo maryjne w grocie oraz Msza
św. pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai i homilią-świadectwem arcybiskupa Alfons Nossola.

Ogłoszenia parafialne ______________
13 maja 2018 r. .
▪▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej (27 kwietnia br.) ustalono tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała.
W związku z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji:
1. ołtarz – przy ul. Piaskowej, 2. ołtarz – przy ul. Pionierów (przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną), 3. ołtarz – przy ul. Pionierów (przed skrzyżowaniem
z ul. Sienkiewicza) oraz 4. ołtarz – przy kościele (ul. Słowackiego). Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej procesji już
teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Alina Kabelska ze Zdzieszowic i Wojciech Galwas
z Raciborza — zapowiedź II; Beata Dammfeld i Maciej Szmidt ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Karina Kamińska i Mateusz Rosa ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace porządkowe wykonane w kościele
i wokół naszych obiektów parafialnych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona
na cele parafialne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie również przeznaczona
na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii
śp. Sylwestra Ociepę, lat 74, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

