Ogłoszenia parafialne ______________
30 kwietnia 2017 r. .
▪▪ Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski dzisiejszą, trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzi się jako Niedzielę Biblijną, która
rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
▪▪ W poniedziałek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 6. Diecezjalne Święto Rodziny.
Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami
naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu
nowych członków. Centralnymi punktem święta będzie Eucharystia sprawowana
o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. Popołudniu natomiast, o godz. 14.30, odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa. Święto będzie połączone
z 7. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie liczne atrakcje.
▪▪ Od poniedziałku rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych
– w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ W środę (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione
w porządku niedzielnym.
▪▪ W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu z rąk księdza biskupa Pawła Stobrawy przyjmie święcenia diakonatu nasz parafianin, Piotr
Mandala. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
▪▪ W związku z doniosłym wydarzeniem święceń diakonatu comiesięczne odwiedziny
chorych odbędą się tydzień później, czyli w sobotę 13 maja.
▪▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Monika Rożenko ze Zdzieszowic i Mateusz Litwiniuk ze
Zdzieszowic — zapowiedź III; Katarzyna Mojsa z Wrocławia i Dawid Kachnowicz
ze Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stanisława Koperskiego, lat 82, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

