
  

 ▪ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyj-
mowania Komunii świętej wielkanocnej.

 ▪ Serdecznie zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu 
z okazją do spowiedzi św., którą rozpoczynamy godzinę przed wieczorną 
Mszą św., zaś kończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa; w czwartek adorację Najświętszego Sakramentu będziemy przeży-
wać – zgodnie z sugestią naszego biskupa – w godzinach od 19.30 do 21.00.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 
popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Zgodnie z najnowszym dekre-
tem Biskupa Opolskiego może się ona odbyć bez limitu uczestników, ale 
z zachowaniem reżimów sanitarnych, czyli zachowania odległości między 
sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa. Procesja eucha-
rystyczna wyruszy z naszego kościoła po Mszy św., która rozpocznie się 
o godz. 9.30. Tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bo-
żego Ciała ustalono podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
jeszcze z uwzględnieniem bardziej restrykcyjnych wymogów, ale nie chcąc 
już jej zmieniać proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – przy 
ulicy Katowickiej (numery 45–47), 2. ołtarz – przy ul. Prusa (numery 4–2), 3. 
ołtarz – przy ul. Strzeleckiej (przy numerach parzystych od 50 do 34) oraz 
4. ołtarz – przy dzwonnicy naszego kościoła (w stronę parkingu). Za włą-
czenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej proce-
sji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję. Zachęcamy do udeko-
rowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo naszej 
wiary. W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” będą organizowane ad-
oracje Najświętszego Sakramentu.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone 
i uroczyście wręczone książeczki Droga do nieba, które otrzymają dzieci 
przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. Informuję przy okazji, że de-
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cyzją zainteresowanych rodziców tegoroczna uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej odbędzie się w dwóch terminach: 28 czerwca i 27 września.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Baron ze Zdzieszowic i Dawid Wieczorek 
ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w uroczystość Bożego Ciała oraz w przy-
szłą niedzielę – jest przeznaczona na cele parafialne. Wydatki przeznaczamy 
na przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przewidzia-
nych na dom dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za zło-
żone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Arkadiusza Lipińskiego, lat 59, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w czwar-
tek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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