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3 września 2017 r. .
▪▪ W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Serdecznie zapraszam dzieci
i młodzież oraz rodziców i wychowawców na Mszę św. o godz. 18.00 o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).
▪▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Nikola zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoły podstawowa), zaś o godz.
18.00 – marianki starsze.
▪▪ W czwartek (7 września) o godz. 19.00 odbędzie się na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
▪▪ W piątek (8 września) przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
zwane też popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. będzie błogosławione ziarno siewne i nasiona. W tym dniu – zgodnie z poleceniem biskupów
polskich – zostanie odmówiony po Mszy św. także „Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi”.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok” oraz MGOKSiR zapraszają w sobotę 9 września od godz. 16.00 na piknik rodzinny na placu
biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: gry i zabawy dla dzieci oraz konkurs
z nagrodami „Mom talent” (od godz. 16.30), koncert zespołu „Kontrasty” (godz.
18.30), a także biesiada osiedlowa z zespołem „Accordion” (od godz. 20.00).
▪▪ W przyszłą niedzielę klasztor Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach będzie obchodził
100-lecie swego istnienia. Uroczysta Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Antoniego pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały rozpocznie się o godz. 11.00.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszego kościoła, ponadto przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę
Antys, lat 59, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie…

