
 

 ▪ Od dzisiaj do 28 lipca pod hasłem „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa” w Ko-
ściele katolickim jest obchodzony 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz 
z misyjną „Akcją św. Krzysztof” – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 
transportu dla misjonarzy. Z tej okazji serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 18.30 
na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także 
samochodów i innych pojazdów. Będziemy się modlić nie tylko o bezpieczeństwo 
na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszel-
kich pojazdów. MIVA Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) 
zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środków 
transportu dla misjonarzy. 

 ▪ W poniedziałek (22 lipca) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy 
Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W tym tygodniu w ramach „Wakacji po Bożemu 3” odbędą się dla dzieci trzy wy-
cieczki: w poniedziałek (22 lipca) – do Parku Miniatur w Olszowej, w ramach której 
odbędą się warsztaty robienia mydła, zwiedzanie parku Miniatur, zabawa w Parku 
Linowym i posiłek (kiełbasa, pieczywo, herbata); w środę (24 lipca) – do Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, podczas której przewidziano warsztaty edukacyjne 
garncarskie, zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej oraz posiłek w McDonald’s; w pią-
tek (26 lipca) – organizowany przez Stowarzyszenie „Osiedlok” wyjazd na basen 
do Krapkowic. Na wszystkie wycieczki jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zbiórki 
przed wyjazdem o godz. 8.50, powroty ok. godz. 14.00. 

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości od-
pustowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak rok 
temu, chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic 
na niedzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej pro-
cesji ok. godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).

 ▪ 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 tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jo-
achima Helak, lat 63, z ul. Strzeleckiej (termin pogrzebu zostanie dopiero usta-
lony). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
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