
 

 ▪ Zgodnie z wolą Biskupa Opolskiego i wezwaniem Episkopatu Polski oraz w na-
wiązaniu do Oświadczenia w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Pol-
sce, w dzisiejszą niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce, po każdej Mszy 
św., zostaną odśpiewane suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny…” jako akt 
publicznego przebłagania za popełnione w ostatnim czasie w Polsce profana-
cje wizerunków i świętych symboli. Tekst Oświadczenia stanowi załącznik do 
Informatora.

 ▪ Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. neoprezbitera Mateusza Mandalkę, który 
głosi słowo Boże i po Mszach św. będzie udzielał błogosławieństwa prymicyj-
nego. Błogosławieństwo to łączy się z możliwością zyskania odpustu zupełnego. 

Nasz gość poprowadzi również o godz. 15.30 comiesięczne spotkanie kateche-
tyczne „przy kawie”, którego temat brzmi: „Zagadnienia eschatologiczne w wy-
branych motetach Jana Sebastiana Bacha”. Serdecznie zapraszam.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej tak 
zwanej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do czwartku po 
Mszach św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy św. poran-
nej odprawione będzie nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 24 czerwca do 1 września) Msze św. wie-
czorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ W poniedziałek 24 czerwca o godz. 18.00 w kościele pw. św. Antoniego w Zdzie-
szowicach odbędzie się uroczysta Msza św. z udziałem księży neoprezbiterow 
2019. Po Mszy św. nowo wyświęceni kapłani udzielą błogosławieństwa prymi-
cyjnego.

 ▪ We wtorek (25 czerwca) Mszą św. o godz. 5.00 rozpocznie się parafialna piel-
grzymka do Włoch, która potrwa do soboty (6 lipca). Podczas mojej nieobec-
ności posługę w parafii będzie pełnił ks. Prałat Antoni Komor, któremu z serca 
dziękuję za podjęcie się zastępstwa i życzę radosnych spotkań „wśród swoich”. 
Kancelaria parafialna w tym czasie będzie nieczynna.
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 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 
25. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszej diecezji jest to 
także dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Za-
praszam w tym dniu na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W sobotę obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 
będą celebrowane o godz. 8.00 i 19.00. 

 ▪ W sobotę i niedzielę (29 i 30 czerwca) na Górze Świętej Anny odbędzie się do-
roczna Pielgrzymka Mężczyzn. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem Mszą 
św. o godz. 18.00, zaś Suma odpustowa rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karina Kuszek z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszo-
wicach) i Marcin Polak z Jasionej (wcześniej zam. w Zdzieszowicach)  — zapo-
wiedź I; Agnieszka Kupka z Poznania (wcześniej zam. w Zdzieszowicach) i Mi-
chał Zawadzki z Poznania— zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w sobotę – na 
potrzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać!”
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