Ogłoszenia parafialne ______________
29 kwietnia 2018 r. .
▪▪ Ponawiam zaproszenie Biskupa Opolskiego do udziału w 7. Diecezjalnym
Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo
majowe i do św. Józefa, a o 17.30 wokół jemielnickiego stawu odbędzie się
tradycyjny «Bieg po dyszke dla Rodziny». Święto będzie połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim. W przeddzień (30 kwietnia) o godz. 19.00 w kościele
parafialnym w Jemielnicy rganizowane jest Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
▪▪ Od wtorku rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych – w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
▪▪ W czwartek (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą
odprawione w porządku niedzielnym.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, którą połączymy z nabożeństwem majowym. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za
grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W piątek 4 maja 2018 r. odbędzie się w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu czuwanie nocne dla młodzieży, za powołanych i o nowe
powołania do szczególnej służby Bożej. W czasie czuwania będzie też specjalna modlitwa wstawiennicza w intencji diakonów diecezji opolskiej i gliwickiej, którzy w tym roku przyjmą święcenia kapłańskie – w tym naszego
ks. Piotra. Temat czuwania: „Prowadź mnie!”. W planie jest konferencja,
Msza św., możliwość spowiedzi, kilka świadectw powołania, spektakl i modlitwa wstawiennicza.
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▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W odpowiedzi na prośbę organizatorów wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza Leśnicy informuję, że 5 maja od godz. 13.00 do 16.30 w związku z organizowanym wyścigiem nastąpią utrudnienia w ruchu na trasie opartej na
pętli – rundzie pokonywanej kilka razy przez miejscowości: Leśnica, Poręba,
Kadłubiec, Wysoka, Góra Św. Anny, Leśnica.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone
i uroczyście wręczone medaliki, które otrzymają dzieci przygotowujące się
do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę podczas nabożeństwa majowego biskup gliwicki Jan Kopiec dokona poświęcenia przestrzeni maryjnej w naszym kościele wraz z figurą Matki Bożej z Nazaretu.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

