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▪▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej.
▪▪ Dzisiaj o godz. 15.30 serdecznie zapraszam na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”, której gościem specjalnym będzie bp prof. dr hab. Jan Kopiec. Temat
spotkania będzie związany ze zmarłym 50 lat temu biskupem pomocniczym
w Opolu Henrykiem Grzondzielem.
▪▪ W poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio – rozpoczęcie nabożeństwem majowym, a po Mszy św. zapraszam na katechezę biblijną.
▪▪ W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa,
zwaną świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa procesji będzie
przebiegała ulicami: Sienkiewicza, Piaskową (1. ołtarz), Graniczną, Pionierów
(ołtarze przy ul. Pionierów 141 oraz 99) i Słowackiego (4. ołtarz przy kościele
i zakończenie procesji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich strojach, a młodsze do sypania kwiatów. O takie
zaangażowanie proszę dzieci również po Mszach św. wieczornych w ramach
tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.
▪▪ W wieczór uroczystości Bożego Ciała od godz. 19.00 na placu przy kościele
pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu odbędzie się po raz ósmy Koncert
Uwielbienia.
▪▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem
biblijnym.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
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▪▪ Samorząd naszego Osiedla, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz nasza szkoła zapraszają w sobotę 2 czerwca od godziny 16.00 na PIKNIK Rodzinny. Wśród
atrakcji będą m.in.: występ nauczycieli z PSP nr 2, Orian Schow, wspólne śpiewanie z zespołem „Za 5 dwunasta”, a także występ gwiazdy wieczoru – Lukasa Gogola. O godz. 20.00 rozpocznie się „biesiada pod gwiazdami”.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć Ojca Piotra Kwoczałę OFM, którego posługa będzie dla nas okazją do wsparcia Hospicjum domowego Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, gdzie Ojciec Piotr jest kapelanem.
▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 3 czerwca 2018 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: 10.00 – Modlitwa
w intencji młodego pokolenia; 11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem
arcybiskupa Bambergu Ludwiga Schicka i biskupa opolskiego Andrzeja Czai;
13.00 – Festiwal Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej przy Domu
Pielgrzyma; 14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice.
▪▪ Biskup Opolski, włączając się w nurt troski Kościoła o zdrowie i życie ludzkie, a także mając na względzie dobro społeczne, przyłącza się do apelu Dyrektora Opolskiego Oddziału NFZ przypominającego o obowiązku zgłaszania
dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. W gablotce zamieszczony jest tekst
apelu w całości.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Alina Kabelska ze Zdzieszowic i Wojciech Galwas
z Raciborza — zapowiedź III; Beata Dammfeld i Maciej Szmidt ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Karina Kamińska i Mateusz Rosa ze Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolektę przekażemy na rzecz hospicjum domowego, a ponadto
– jak w całej Polsce – będzie można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności
Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać”.

