
  

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej Pierwszej 
Komunii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas z wdzięcznością wspomniał ten 
dzień, starając się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za 
Pokarmem z Nieba. 

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w codziennych na nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ We wtorek nabożeństwo majowe poprowadzą Siostry Służebniczki ze Zdzieszo-
wic i Leśnicy w ramach tygodnia modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie powołaniowe z młodzieżą – proszę, aby 
szczególnie zobowiązana poczuła się młodzież, która przyjęła w tym roku sakra-
ment bierzmowania.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ W piątek przypada 13 maja – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju od-
prawiania od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) – 
serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i proce-
sję ze świecami.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek, godz. 11.45 i czwartek, godz. 8.00;
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00 (dziewczynki), godz. 11.00 (chłopcy); 

od 17.00 okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci;
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Oliwia Koncewicz ze Zdzieszowic i Łukasz Kowalczyk 
z Opola-Czarnowąs — zapowiedź I. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Włady-
sława Bielarza, lat 88, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie...
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