Ogłoszenia parafialne ______________
22 lipca 2018 r. .
▪▪ Od dzisiaj do 29 lipca pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”
w Kościele katolickim jest obchodzony Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. W naszym kościele na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów serdecznie
zapraszam w przyszłą niedzielę (29 lipca) o godz. 18.30.
▪▪ W poniedziałek (23 lipca) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. Proboszczem Marianem
Saską zatytułowane „Moja droga do kapłaństwa”, które odbędzie się w piątek (27
lipca) po wieczornej Mszy św., w sali przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpustowe 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 procesji ok. godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).
▪▪ Na uroczystości odpustowe można także dojechać środkami komunikacji publicznej – PKS uruchamia w tym dniu przewóz osób: odjazd autobusu z przystanku
Zdzieszowice-Kaczorownia o godz. 9.25, powrót z Góry Świętej Anny o godz. 14.30.
▪▪ Można już zamawiać intencje Mszy św. na 2019 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.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym czasie Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Elżbietę Cebula, lat 93, ostatnio mieszkała w Niemczech (pogrzeb odbył się we wtorek). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie…
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Łukasz Sawicki ze Zdzieszowic i Patrycja Stępień z Kędzierzyna-Koźla— zapowiedź III; Janusz Malkusch ze Zdzieszowic i Natalia Malkusch
z d. Neiner z Krapkowic— zapowiedź III.

