
  

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo ku czci św. Krzysz-
tofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów. 
Będziemy się modlić nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podró-
żowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. MIVA Polska 
(organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) zachęca kierowców i wła-
ścicieli pojazdów do złożenia ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę o godz. 16.00 na multimedialne spo-
tkanie na temat: „Polskie kapliczki jako symbol naszej wiary chrześcijańskiej”, które 
odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Godzinki o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeń-
stwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ Z okazji pierwszej soboty miesiąca przypominam, że chorych mogę odwiedzać je-
dynie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych. Zachęcam do indywidu-
alnych, telefonicznych zgłoszeń.

 ▪ W przyszłą niedzielę (2 sierpnia) możemy uzyskać w każdym kościele parafialnym 
pod zwykłymi warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli (związany 
z Matką Bożą Anielską z Porcjunkuli).

 ▪ Opolska Policja, która odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonu-
jących oszustwa na osobach starszych, zwraca się z apelem o czujność i rozwagę. 
W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów lub najbliż-
szych członków rodziny. Treść apelu publikujemy w gablotce. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Kwoczała ze Zdzieszowic i Adrian Biela ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na cele 
parafialne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Jerzego Szczepańskiego, 
lat 76, z ul. Piastów (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie...
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