Niedziela XII zwykła
21. 06. 2020
Ogłoszenia

 Dzisiaj o godz.14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa .
 Jutro o godz. 18.oo zapraszam, dzieci I Komunijne z rodzicami na Mszę św.
W sobotę dzieci mające przyjąć I Komunię św. przystąpią po raz pierwszy do sakramentu
pokuty. Wspierajmy je naszą modlitwą, stwórzmy w rodzinach tych dzieci atmosferę
sprzyjającą dobremu przyjęciu tego sakramentu. Spowiedź św. dla tych dzieci będzie o
godz. 10.3o w kościele parafialnym .
 We wtorek po Mszy św. wieczornej przygotowanie do bierzmowania dla tych, którzy chcą
ten sakrament przyjąć w tym roku kalendarzowym.
 W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszam na Mszę św.
 W piątek wspomnienie św. Jana i Pawła męczenników. Po Mszy św. poświęcenie świec
zwanych gradowymi.
 W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli do
kościoła parafialnego na Mszę św. o godz. 17.oo. Podczas Mszy św. podziękujemy Bogu
za miniony rok szkolny, polecimy Mu szczególnie opuszczających szkoły absolwentów.
Aby nasze podziękowanie było Bogu miłe, musi płynąć z czystego serca. Zapraszam do
przyjęcia sakramentu pokuty: w czwartek od godz. 17.oo do 18.oo w Żyrowej, w
piątek od godz. 16.oo –17.oo w kościele parafialnym.
 W sobotę i niedzielę 27 i 28 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się doroczna
Pielgrzymka Mężczyzn.

 Zapowiedzi: Ariel Gołębiowski z Gogolina i Sonia Banert z naszej Parafii = zap. II.
 W dniach 9 – 17. 08. 2020 Parafia św. Antoniego w Zdzieszowicach organizuje
pielgrzymkę do Medjugorje . Są jeszcze wolne miejsca Szczegóły na tablicy ogłoszeń
i pod n-rem tel. 505 783 539 lub 512 119 123.



Męski Różaniec w Opolu. W pierwszą sobotę lipca rozpocznie się w Opolu tegoroczny
cykl modlitewnych spotkań mężczyzn, znany w Polsce jako Męski Różaniec.
Realizowaliśmy go przez pięć pierwszych sobót miesiąca 2019 r. Pierwsze spotkanie
rozpocznie się w sobotę 4 lipca o godz. 8.00 Mszą św. w katedrze opolskiej.



W środę o godz. 19.oo zapraszam na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską.

