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 ▪ Dzisiaj o godz. 18.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Krzysz-
tofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów. 
Będziemy się modlili nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podróżo-
wanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. Będzie można 
złożyć ofiarę na zakup środków transportu dla misjonarzy.

 ▪ W czwartek (2 sierpnia) przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjun-
kuli. W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi 
warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Biskup Opolski zezwala 
na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprzedzającą, tj. dzisiejszą, albo 
w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni).

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji po-
wołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wy-
nagrodzenia 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 sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Zapowiedź! Dnia 9 sierpnia o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne 
przed parafialną pielgrzymką do Fatimy, którą zaplanowano od 19 do 26 sierpnia.

 ▪ Parafia św. Antoniego zaprasza 1 września br. na pielgrzymkę do Raciborza. Koszt 
35 zł. Zapisy w zakrystii kościoła św. Antoniego. Więcej informacji w gablotce.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i insty-
tucji diecezjalnych. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Piotra Popa, 
lat 58, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie…


