Ogłoszenia parafialne ______________
13 listopada 2016 r. .
▪▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 8. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który ujawnia się modlitwą i możliwością złożenia ofiary na ten cel.
Dzisiaj też Biskup Opolski Andrzej Czaja będzie gościem programu «Między Ziemią a Niebem» emitowanego w południe na programie TVP1. Tematem programu
ma być przygotowanie do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
Przy okazji przypominam, że trwa w naszych parafiach nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla (w naszym kościele po Mszach św.).
▪▪ W poniedziałek (14 listopada) Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza na
obchody rocznicy urodzin swojego Patrona. Uroczystość rozpocznie się Mszą św.
o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego, a po niej – spotkanie w sali parafialnej.
▪▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek.
▪▪ 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.
▪▪ Serdecznie zapraszam na czuwanie, które organizujemy z młodzieżą i dla młodzieży
dekanatu leśnickiego z racji kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz dekanalnej proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana. Spotkanie odbędzie się w naszym kościele 18 listopada (piątek)
od godz. 19.30 do 21.00. Młodzież z klas trzecich gimnazjalnych powinna potraktować to spotkanie jako formacyjne przed bierzmowaniem.
▪▪ Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Krakowa-Łagiewnik, który organizuje Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego 19 listopada br. Wyjazd spod klasztoru Sióstr
o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii lub u p. Ireny Sobala (tel. 531 201 42). Koszt 40 zł.
▪▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza chętnych do przygotowań i wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Rydze. W spotkaniu
mogą uczestniczyć osoby od 16. do 35. roku życia. Zgłoszenia w punktach przygotowań w diecezji. Szczegółowe informacje podano na plakacie w gablotce.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, tak też będzie
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Kazimierza Jabłońskiego, lat 58, z os. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

