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 ▪ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji Biskup 
Opolski wystosował do Diecezjan list pasterski, który publikujemy jako załącz-
nik do Informatora.

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie katechetyczne 
„przy kawie” nt. rozwoju doktryny i praktyki eucharystycznej w dziejach Kościoła.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w salce parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (24 stycznia) na spotkanie z p. dr. 
teologii Sebastianem Malkuszem, które odbędzie się po wieczornej Mszy św. 
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. Temat spotkania: „Inter-
pretacja Biblii przez Żydów i wyznawców chrześcijaństwa”.

 ▪ Zapowiedź! W piątek 9 lutego o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej.

 ▪ W odpowiedzi na liczne pytania Parafian informuję, że sakrament bierzmowania 
będzie udzielany w tym roku w naszym leśnickim dekanacie w sobotę 21 kwiet-
nia. Uroczystości – już po raz piąty – odbędą się w dwóch miejscach, tj. w ko-
ściele św. Antoniego oraz w naszym. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w na-
szej parafii będziemy przeżywać w niedzielę 20 maja. Tydzień wcześniej, czyli 13 
maja, będziemy świętować pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Natomiast pierw-
sze prymicje (diakona Piotra Mandali) planujemy na dzień 21 maja br. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Stanisław Ptak ze Zdzieszowic i Zdzisława Starzyk 
z Włoszczowej — zapowiedź I.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Miro-
sława Kaplika, lat 30, ostatnio mieszkał w Niemczech (pogrzeb odbył się w so-
botę) oraz śp. Gerarda Skrzypca, lat 55, z ul. Żwirki (pogrzeb odbędzie się w po-
niedziałek o godz. 11.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


