
 ▪ We wtorek w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędą się spo-
tkania grup międzyparafialnych: o godz. 16.00 – Caritas, zaś o godz. 16.30 – grupa 
Przyjaciół Misji.

 ▪ W środę o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie marianek.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (10 maja) na spotkanie w parafii św. 
Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu, którego program przewiduje nabo-
żeństwo majowe, Mszę św. oraz konferencję proboszcza oblackiei parafii. Wyjazd 
o godz. 16.30 z placu kościelnego przy ul. Pokoju. 

 ▪ Również w środę swoje spotkanie organizuje Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego – 
początek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. będzie próba 
dla dzieci przed uroczystością rocznicy Pierwszej Komunii świętej.

 ▪ W piątek 12 maja o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej. W programie m.in. relacja z przebiegu aktualnie prowadzonych prac gospodar-
czych, omówienie zgłaszanych przez Parafian inicjatyw duszpasterskich oraz wyzna-
czenie tegorocznej trasy procesji Bożego Ciała.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Okazja do spowiedzi św. dla dzieci, które obchodzą 1. rocznicę Komunii św. będzie 
w sobotę od godz. 16.00 do 17.30.

 ▪ W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, a zarazem  roz-
poczniemy obchody Jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Chcemy m.in. konty-
nuować praktykę odprawiania od maja do października – 13. dnia miesiąca –  nabo-
żeństw fatimskich (Msza św., różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ Mniejszość Niemiecka organizuje dnia 11 czerwca br. wycieczkę statkiem po Kanale 
Gliwickim. Informacje i zapisy w ich siedzibie w środy w godz. od 16.00 do 17.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Mojsa z Wrocławia i Dawid Kachnowicz ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, a w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Hubert Pu-
cykowicz, lat 64, z ul. Kościuszki; śp. Grete Maicher, lat 79, z ul. Osadników; śp. To-
masz Srebniak, lat 81, z ul. Kościuszki; śp. Salomea Kohlman, lat 83 oraz śp. Tadeusz 
Świerkosz, lat 66, z ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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