
  

 ▪ Biskup Opolski wystosował komunikat w związku z beatyfikacją s. Paschalis 
Jahn i jej dziewięciu towarzyszek – jego treść w gablotce parafialnej.

 ▪ Nasi Goście z Ukrainy w większości (tzn. trzy mamy i trójka dzieci) decydują się 
w najbliższych dniach na powrót do swoich domów. Dzisiaj chcielibyśmy się 
jako Parafia w przyjaźni z nimi pożegnać. Myślę, że dobrą formą – zgodną z su-
gestią Parafialnej Rady Duszpasterskiej – byłoby przyjęcie zaproszenia naszych 
Pań z Ukrainy na poczęstunek ciastkami (także na wynos) w sali parafialnej po 
Mszach św. i po Nieszporach. A jeśli ktoś jeszcze zechce wesprzeć Gości „na 
drogę do domu”, będzie mógł to uczynić przez dobrowolną ofiarę (w salce bę-
dzie koszyczek). Z serca dziękuję pomysłodawcom tego pięknego gestu. 

 ▪ Jutro obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które 
jest diecezjalnym dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. 
W tym dniu corocznie organizowane są Msze św. w rejonach – dla rejonu ko-
zielskiego w Gościęcinie (św. Brykcjusza), o godz. 10.00; dla rejonu opolskiego 
w Kamieniu Śląskim (św. Jacka), o godz. 10.00.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na Roczne Walne Zebranie 
Klubów Inteligencji Katolickiej Diecezji Opolskiej, które odbędzie się 8 czerwca 
br. o godz. 16.00 w sali przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana. Jest to dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „ORE-
MUS”. Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie i adoracji Najświętszego 
Sakramentu o dar nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.

 ▪ Również w czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie 
ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana 
Josza, lat 71, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczy-
nek racz Mu dać Panie...
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