Ogłoszenia parafialne ______________
11 września 2016 r. .
▪▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj tegorocznych Złotych Jubilatów Małżeńskich na
modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Mszy św. o godz.
14.00 w kościele seminaryjno-akademickiego przy ul. Drzymały 1 w Opolu.
▪▪ Również dzisiaj Zarząd Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo” oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Oleszka zapraszają o godz. 14.00 na II Spotkania Muzyczne „Na stawie”.
Szczegóły na plakacie.
▪▪ We wtorek serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).
▪▪ W środę (14 października) o godz. 18.00 w Ochronce odbędzie się spotkanie członków i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego poprzedzone nabożeństwem w kościele św. Antoniego.
▪▪ W środę o godz. 17.00 mają także swoje spotkanie Dzieci Maryi. Wszystkie dziewczyny, które chciałyby być mariankami są zaproszone też na to spotkanie.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które pragną
przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2017 r. w naszym kościele.
Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych (np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne.
▪▪ Parafialna Rada Duszpasterska, Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok” zapraszają w sobotę 17 września od godz. 16.00 na odpustowo-osiedlowy piknik rodzinny na placu biesiadnym „Gołębnik”. W programie m.in.: występ mażoretek, gry i zabawy dla dzieci oraz konkurs z nagrodami
„Mom talent” (godz. 16.00–19.00), koncert zespołu „Kontrasty” (godz. 19.00–
20.00), a także biesiada osiedlowa.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii.
W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, kierowany do wszystkich parafii
w Polsce, by w imię chrześcijańskiego współczucia i braterskiej solidarności z osobami
poszkodowanymi podczas trzęsienia ziemi we Włoszech zorganizować dla nich materialne wsparcie, również przed naszym kościołem w niedzielę 18 września będzie można
złożyć ofiarę na ten cel. „Bóg zapłać”.

▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Łucję Mętel, lat 83, z ul. Ogrodowej. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

