Ogłoszenia parafialne ______________
21 maja 2017 r. .
▪▪ Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Dzieci będą dziękowały za ten wspaniały dar podczas nabożeństwa o godz.
15.00, a także przez cały tydzień, uczestnicząc w wieczornych Mszach św.
w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieciom życzymy obfitych łask Bożych oraz
wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu.
▪▪ Zapraszam codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa majowe, które od jutra
do środy będą połączone z modlitwą o urodzaje i za kraje głodujące.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ W piątek przypada Dzień Matki, Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci Maryi
przygotowała przedstawienie dedykowane wszystkim mamom, które będzie
połączone z nabożeństwem majowym.
▪▪ Biskup Opolski wraz z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej
zapraszają młodzież, zwłaszcza wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży,
młodzież przyjmującą w tym roku sakrament bierzmowania i wszystkich
chętnych od 3. klasy gimnazjum wzwyż, na Diecezjalne Spotkanie Młodych.
Odbędzie się ono w najbliższy weekend 26–28 maja w Domu Pielgrzyma na
Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 17.00 w piątek, zakończenie ok.15.00 w niedzielę. Temat spotkania «Miłość – Bliskość
– Obecność» jest zaczerpnięty z «zadania», jakie młodzież otrzymała od Biskupa Opolskiego w czasie Dni w Diecezji. Koszt związany z pobytem w Domu
Pielgrzyma wyniesie 105 zł. Zapisy dla uczestników oraz więcej informacji na
stronie www.botafe.pl.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą
niedzielę kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.
„Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Zofię Kwiotek, lat 97, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w czwartek), zaś z parafii św. Antoniego zmarli: śp. Renata Kawczyńska, lat 63, z ul. Piastów oraz
śp. Adam Grela, lat 67, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

