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▪▪ Ponawiam zaproszenie na dzisiejsze nabożeństwo majowe, podczas którego biskup gliwicki Jan Kopiec dokona poświęcenia przestrzeni maryjnej w naszym kościele wraz z figurą Matki Bożej z Nazaretu.
▪▪ W środę o godz. 18.45 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ Miejska i Gminna Biblioteka w Zdzieszowicach zaprasza również w środę (9 maja)
o godz. 17.00 na spotkanie autorskie z p. Arthurem Schulwitzem, autorem książki
„Zdzieszowice. Notatki historyczne”.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. będzie
próba dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej Komunii świętej.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej
liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym. Zapraszam w sposób szczególny młodzież, która przyjęła dwa tygodnie temu sakrament bierzmowania (będą do nabycia zdjęcia).
▪▪ Z inicjatywy Samorządu naszego osiedla i Stowarzyszenia „Osiedlok” w piątek 11
maja br. w godz. od 15.00 do 18.00 przy budynku samorządowym „Gołębnik”
będzie przeprowadzona akcja Wymień elektroodpady i makulaturę na sadzonki
i owoce. Więcej informacji można znaleźć w gablotce.
▪▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie
w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.
▪▪ W sobotę 12 maja z inicjatywy Radia Doxa odbędzie się 13. Diecezjalna Pielgrzymka
Rowerzystów na Górę św. Anny. Msza św. rozpocznie się o g. 13.00 w Bazylice św.
Anny. Po godz. 14.00 przewidziano atrakcje dla uczestników pielgrzymki przed Domem Pielgrzyma. Organizatorzy zapraszają pielgrzymów indywidualnych i grupy
rowerowe.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, a w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Cecylię Lamla, lat 80, z ul. Wschodniej. Jej pogrzeb będzie w czwartek o godz.
15.00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

