▪▪ Komunikat Biskupa Opolskiego z okazji III Marszu dla Życia i Rodziny w diecezji
opolskiej:
Kościół, głosząc objawioną przez Jezusa Chrystusa prawdę o małżeństwie
i rodzinie, jest nieustannie zatroskany o człowieka, który żyje, wzrasta
i uświęca się w rodzinie. Św. Jan Paweł II wyraźnie ukazał kierunek nieustannej troski i działań Kościoła w słowach: „Przyszłość ludzkości idzie przez
rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny” (FC 86). „Rodzina Miłością Wielka” to hasło obchodzonego
w naszej Metropolii Roku Rodziny. Taką rodziną powinniśmy się radować
i ją promować. Zapraszam więc 1 czerwca do licznego udziału w Marszach
dla Życia i Rodziny, które w tym roku przejdą ulicami miast: Opola, Kędzierzyna Koźla, Kluczborka, Nysy, Raciborza i Otmuchowa. Będzie to kolejna
szczególna okazja do radosnego dawania świadectwa, że rodzina oparta na
trwał ym związku mężczyzny i kobiety jest nie tylko właściwym miejscem,
gdzie rodzi się człowiek, ale również pierwszym i podstawowym środowiskiem jego życia, wzrastania i uświęcania.
Wszystkim uczestnikom i organizatorom Marszów z serca błogosławię.
Bp Andrzej Czaja
▪▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 wraz z Samorządem Mieszkańców Starego Osiedla zapraszają dnia 7 czerwca od godziny 13.00 na PIKNIK OSIEDLOWY z okazji Dnia
Dziecka. Wśród atrakcji na placu szkolnym będą m.in.: impreza plenerowa (parada rycerska, pokazy walk rycerskich), dmuchane zjeżdżalnie, pchli targ, pokazy
straży pożarnej OSP Jasiona, występy uczniów szkoły, grill, kawa, ciasto, napoje.
Natomiast Samorząd Mieszkańców Starego Osiedla organizuje w tym samym dniu
(7 czerwca) od godziny 19.00 do 24.00 ZABAWĘ NA WOLNYM POWIETRZU – wstęp
wolny; przygrywać będzie zespół SEZAM, a w ofercie również grill, napoje ciasto.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Kauf ze Zdzieszowic i Grzegorz Cegłowski z Krapkowic — zapowiedź I; Roman Kliś z Opola i Agnieszka Kliś z d. Jaszczur
z Opola — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Stanisława Stempel, lat 69, z ul. Ogrodowej. Wieczny odpoczynek racz Jej
dać Panie...
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Obda rowa ni Duchem Świę t y m!
Liturgia Kościoła najbliższych dni, które przygotowują
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, a także
wczorajsze doniosłe wydarzenie w naszej parafii –
udzielenie młodzieży z kilku parafii dekanatu leśnickiego sakramentu bierzmowania – zachęcają do przemyśleń związanych z tym niezwykłym obdarowaniem
nas mocą, światłem, żarem, miłością… Ducha Świętego. Czytając tekst Dziejów Apostolskich, przekonujemy się, że Apostołowie przed Zesłaniem Ducha
Świętego posiadali wprawdzie łaskę wiary i Komunii
z Jezusem, ale to jeszcze nie wystarczało, nie udzielało potrzebnej mocy do tego, aby mogli być świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Dopiero dar

Ducha Świętego sprawił, że stali
się „nowymi ludźmi”. Co stanowiło tę nowość? – pytajmy
i zarazem próbujmy obserwować swoje życie duchowe i religijne. Po pierwsze zaczęli przemawiać z mocą. Słowo ludzkie
może mieć zdumiewającą moc
przemieniającą ludzkie serca!
Drugim owocem przyjęcia
daru Ducha Świętego było to,
że przestali obawiać się cierpienia. Nie w tym znaczeniu, aby
nie odczuwali cierpienia albo
otrzymali gwarancję, że nie
będą cierpieć, ale otrzymali
moc podjęcia trudu cierpienia
dla wielkich wartości. Trzeci dostrzegalny skutek obdarowania
Duchem Świętym to fakt, że
Apostołowie nawet w najtrudniejszych sytuacjach potrafili
bronić Chrystusa i Ewangelii.
Czy nasz sakrament bierzmowania przynosi takie owoce?

Dekoracja przygotowana z okazji udzielania
w naszej parafii sakramentu bierzmowania

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
25 maja – Niedziela VI Wielkanocna
8.00 – za † Genowefę Krukowską w 2. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
10.30 – za †† rodziców Rozalię i Alfreda Malkusz, † męża Antoniego, † syna
Henryka Gola oraz †† teściów Paulinę i Albina Gola
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synów Marka, Pawła,
Krystiana i Piotra z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
26 maja – poniedziałek — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Władysławę Całka w 8. rocznicę śmierci oraz †† rodziny Całka
27 maja – wtorek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 1. rocznicę śmierci
28 maja – środa
7.00 – za † Irenę Bohdan – ofiarowana od przyjaciół z DDP „Stokrotka”
17.30 – nabożeństwo majowe
29 maja – czwartek — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, †† Czesławę i Stanisława
Banasiak, † brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
30 maja – piątek
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Irenę Bohdan – ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Królowej
Różańca Świętego
31 maja – sobota — święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Maryi Panny
13.00 – ślub rzymski: Magdalena Majchrzak i Adam Klimaszewski (kościółek
pw. św. Antoniego)
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marioli z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

1 czerwca – Niedziela VII Wielkanocna — uroczystość wniebowstąpienia pańskiego
8.00 – za †† Mariannę i Stefana Krawczyk oraz †† z pokrewieństwa z obu
stron
10.30 – za † Gerarda Szymainda oraz †† Irenę i Stanisława Tabakowskich
		– chrzest: Oliwia Zofia Chudzicka
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Łukasza Gniot oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Przed nami ostatni już tydzień maja – miesiąca poświęconego Matce Bożej. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele
odprawiane są codziennie o godz. 17.30. Szczególnie gorąco zapraszam na nabożeństwo jutro, 26 maja, gdyż pod przewodnictwem naszych Marianek będziemy
serdecznie pamiętać o wszystkich mamach.
▪▪ W poniedziałek 26 maja po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) odbędzie się
spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ We wtorek 27 maja o godz. 10.00 Mniejszość Niemiecka zaprasza na coroczne
spotkanie z okazji Dnia Matki, które odbędzie się w klubie przy ul. Akacjowej 2.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną.
▪▪ W piątek 30 maja o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
▪▪ Przypomnienie! Grupa Przyjaciół Misji działająca przy parafii św. Antoniego organizuje 31 maja br. pielgrzymkę na Górę Cvilin w Krnowie (Czechy) i do Głubczyc.
Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii. Spotkanie pielgrzymów we wtorek, wyjazd w sobotę o godz. 7.00 spod starej Biedronki.
▪▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza w niedzielę 1 czerwca br., na Pielgrzymkę
Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny. Tegorocznym jej hasłem jest myśl przewodnia Roku Rodziny w Metropolii Górnośląskiej: „Rodzina Miłością Wielka”. Na program pielgrzymki złożą się modlitwy w intencji małżeństw,
rodzin, dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały w Grocie Lurdzkiej, spotkanie przy Domu
Pielgrzyma oraz popołudniowe nabożeństwo ku czci św. Anny w Annogórskiej Bazylice. Poprzez wspólną modlitwę ma się urzeczywistniać skierowane do wszystkich wezwanie Jezusa Chrystusa do budowania jedności, aby postawa nacechowana otwartością i miłością stała się czytelnym znakiem Bożej Prawdy i Miłości.

