
  

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 
Ze względu na ciągle panującą epidemię – zgodnie z wolą rodziców – dzieci 
przystąpią w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej w dwóch terminach 
(drugi – 27 września br.). Przystępującym dzisiaj życzymy obfitych łask Bo-
żych oraz wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu. 

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (czyli od 29 czerwca do 31 sierpnia) Msze 
św. wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ Jeszcze do końca czerwca (do wtorku) zapraszam godzinę przed wieczor-
nymi Mszami św. na adorację Najświętszego Sakramentu z okazją do spowie-
dzi św., którą kończy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W dniach od 1 do 10 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Podczas 
mojej nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. prałat Antoni 
Komor.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą 
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 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 Go-
dzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W najbliższą sobotę nie będzie jeszcze pierwszosobotnich odwiedzin chorych 
według zwyczajowej listy (ciągle obowiązuje w tym względzie dekret Biskupa 
Opolskiego). Chorych pragnących Komunii św. można zgłaszać indywidual-
nie – na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (5 lipca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy 
kościele św. Antoniego (sala św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modli-
tewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
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 ▪ W pierwszą niedzielę lipca odbywała się (od 160 lat) ślubowana piesza piel-
grzymka wiernych ze Zdzieszowic do Ujazdu-Studzionki. W tym roku ze 
względu na epidemię może mieć jedynie charakter indywidualny. Jedną 
z form takiego pielgrzymowania jest wyjazd rowerowy – o godz. 9.00 z placu 
przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Zgodnie z sugestią aktualnego komunikatu naszej Kurii Diecezjalnej, przy-
pominam o nadal obowiązujących pewnych ograniczeniach i reżimach sani-
tarnych, m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernych uczestniczących 
w liturgii w kościele i przystępujących do spowiedzi. Zachowajmy też odpo-
wiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św.: niech najpierw pod-
chodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący 
przyjąć ją do ust. 

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonywane stale w kościele i wo-
kół naszych obiektów parafialnych, a także za wystrój kwiatowy i przygoto-
wanie dekoracji na dzisiejszą uroczystość parafialną.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marta Oczko z d. Kampa ze Zdzieszowic i Dawid 
Oczko ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

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

  


