Ogłoszenia parafialne ______________
19 lutego 2017 r. .
▪▪ Z racji trwającej parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w najbliższym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. Ks. Prałatowi Antoniemu z serca
dziękuję za podjęcie się zastępstwa i życzę radosnych spotkań „wśród swoich”,
a Parafianom „oddechu” wzbogaconego pięknymi wspomnieniami.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (22 lutego) na spotkanie z mgr.
Sebastianem Malkuszem, które odbędzie się po wieczornej Mszy św. w domu
katechetycznym przy kościele św. Antoniego. Temat spotkania: „Wprowadzenie do Starego i Nowego Testamentu”.
▪▪ Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego zaprasza 3 marca (piątek) na nocne czuwanie u tronu Matki Bożej Częstochowskiej. Wyjazd na Jasną Górę planowany
jest na godz. 19.00, spod klasztoru. Przewidywany koszt 20 zł. Zapisy w zakrystii,
w klasztorze lub u pani Ireny Sobali.
▪▪ Zgodnie z sugestią Biskupa Opolskiego, odpowiadając na apel Komendanta Głównego Policji o pomoc w rozpropagowaniu kampanii informacyjnej na temat uruchomienia aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, uprzejmie komunikuję o tej inicjatywie, która umożliwia m.in. obywatelom wskazanie przez Internet
miejsca zagrażającego bezpieczeństwu lub będącego lokalizacją zjawisk o charakterze przestępczym (plakat w gablotce).
▪▪ Międzydiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs liturgiczny dla operatorów
sprzętu audiowizualnego w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1A) w trzy soboty Wielkiego Postu: 11, 18 i 25 marca 2017 r., w godz. od
10.00 do 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są w Kurii Diecezjalnej w Opolu do 28
lutego: tel. 77 44 32 130; wd@diecezja.opole.pl. Wymagane jest pisemne podanie, 2 fotografie oraz opinia proboszcza lub innego kapłana.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Kamilę Bazyluk, lat 91, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w sobotę), zaś z parafii św. Antoniego zmarł śp. Sylwester Zajas, lat 51, z ul. Piastów (pogrzeb odbędzie si w poniedziałek o godz. 15.30). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

