Ogłoszenia parafialne ______________
22 stycznia 2017 r. .
▪▪ Dzisiaj o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pastorałek,
który poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”. Koncert będzie miał charakter nabożeństwa, stanowiąc kolejną okazją, by wyśpiewać
chwałę Bogu, który w Betlejem narodził się dla naszego zbawienia.
▪▪ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy
zaproszeni do intensywniejszej modlitwy w tej intencji.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W środę 25 stycznia po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy
kościele św. Antoniego (w sali św. Mikołaja) odbędzie się zebranie członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej. Tematem spotkania będzie
roczne sprawozdanie z działalności Klubu, plan pracy na obecny rok i praca
misjonarzy w obecnej Rosji.
▪▪ 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.
▪▪ Zapowiedź! W piątek 3 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 29
kwietnia. Uroczystości – wzorem minionych lat – odbędą się w dwóch miejscach, tj. w kościele św. Antoniego oraz w naszym. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii będziemy przeżywać w niedzielę 21 maja. Tydzień
wcześniej, czyli 14 maja, będziemy świętować I rocznicę tego wydarzenia.
▪▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Paweł Penkała, lat 77, z ul. Górnej; śp. Gabriela Rzepka, lat 74, z ul. Korfantego;
śp. Renata Szymczyk, lat 49, z ul. Nowej oraz Daria Kordasiewicz, lat 26, z ul.
Korfantego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

