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▪▪ W dzisiejszą niedzielę gościmy Ojca Piotra Kwoczałę OFM, którego posługa związana jest ze wsparciem Hospicjum domowego Fundacji Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci, gdzie Ojciec Piotr jest kapelanem.
▪▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej tak zwanej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do czwartku po Mszach
św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po Mszy św. porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Po Mszy św.
swoje zebranie będą mieli lektorzy i ministranci.
▪▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem
24. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam w tym dniu na
nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
▪▪ Również w piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Kościuszki –
Korfantego zapraszają na piknik rodzinny, który odbędzie się 8 czerwca (piątek)
w Parku Miejskim w Zdzieszowicach. Początek o godz. 16.00. Przewidziano wiele
atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.
▪▪ W sobotę 9 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny. O godz. 9.30 odprawiona zostanie Droga Krzyżowa, podczas której będzie okazja do spowiedzi. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup
odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan. Od godz. 12.15 zaś zaplanowano część maryjną spotkania, tj. różaniec, kazanie, zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi oraz błogosławieństwo na sposób lurdzki.
▪▪ 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.
▪▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy na rzecz hospicjum domowego we Wrocławiu,
a ponadto można też złożyć ofiarę na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie;
w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.
Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.

