Ogłoszenia parafialne ______________
28 maja 2017 r. .
▪▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do wiernych naszej diecezji Odezwę w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Jej treść jest publikowana w załączniku do bieżącego Informatora.
▪▪ W ostatnie dni maja zapraszam o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe, które
będą połączone z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
▪▪ W poniedziałek serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Modlitwy Ojca
Pio. Rozpocznie się ono nabożeństwem majowym, a po Mszy św. (ok. godz.
18.35) odbędzie się katecheza biblijna.
▪▪ Również w poniedziałek Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję
nt. „100-lecia Objawień Fatimskich”, którą wygłosi siostra Annuntiata ABMV
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego po wieczornej Mszy św.
▪▪ Mniejszość niemiecka zaprasza we wtorek o godz. 10.00 na tradycyjne spotkanie z okazji dnia Matki i Ojca w klubie przy ul. Akacjowej 2.
▪▪ W czwartek przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szczególną modlitwą otoczymy dzieci podczas Mszy św. szkolnej o godz. 18.00.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy
św. porannej oraz w czasie nabożeństwa wieczornego 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.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele
św. Antoniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
z Ojcem Marianem Szymańskim.
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▪▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 4 czerwca 2017 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: godz. 10.00 – Modlitwa w intencji rodzin i młodego pokolenia; godz. 11.00 – Msza Święta pod
przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai; godz. 13.00 – Festiwal Zespołów
Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej przy Domu Pielgrzyma; godz. 14.30 –
Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice.
▪▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej (12 maja br.) ustalono tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała.
W związku z tym serdecznie proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – przy ul. Strzeleckiej, 2. ołtarz –  przy ul. Pionierów (początkowe numery), 3. ołtarz – przy ul. Pionierów (między ulicami Prusa i Sienkiewicza)
oraz 4. ołtarz – przy kościele, tj. ul. Słowackiego. Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej procesji już teraz w imieniu
całej Parafii gorąco dziękuję.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Nikola Blaucik ze Zdzieszowic i Marcin Chudzicki ze
Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego
i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na
Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. „Bóg zapłać!”.

