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Ogłoszenia

Dzisiaj w Kościele Polskim Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Modlimy
się w intencji prześladowanych chrześcijan w Syrii oraz wspieramy ich materialnie
poprzez zbiórkę do puszek.
We środę Święto Niepodległości. Modlimy się za Ojczyznę.
Za tydzień obchodzimy 104 rocznicę poświęcenia i 54 rocznicę konsekracji
kościoła parafialnego. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. Suma
kiermaszowa o godz.10.3o.
Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem. Po Mszy św.
szkolnej w Jasionej przygotowanie do bierzmowania dla kl. I. Gimnazjum.
W sobotę, 14.11. o godz.11.oo w kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach Msza św. z
błogosławieniem nowych lektorów. Wśród nich jest 5 naszych parafian. Zapraszam do
udziału i modlitwy w intencji naszych ministrantów i lektorów oraz o gotowość do służby
Bożej dla dzieci i młodzieży.
We wtorek o godz.18.oo zapraszam na spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Episkopat Polski kalendarium kolekt przeznaczonych na
organizację Światowych Dni Młodzieży w 2016, najbliższa z nich przypada w niedzielę 15
listopada.
Pod hasłem: „Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość” od kilku miesięcy trwają
– podejmowane m.in. przez Kapitułę Odnowy Katedry Opolskiej – starania o pozyskiwanie
środków na rzecz kontynuacji podejmowanych od lat prac konserwatorskich przy kościele
katedralnym w Opolu. Biskup Opolski zwraca się z prośbą o wsparcie dzieła odnowy
katedry przez wszystkich diecezjan w ramach zbiórki do puszek w niedzielę 15 listopada.
W sobotę 14 listopada w auli WMSD odbędzie się kolejny Prolog, czyli spotkanie
przygotowujące wolontariuszy do posługi w parafiach podczas Dni w Diecezjach. Na
spotkanie zaproszeni są w sposób szczególny ci wolontariusze, którzy jeszcze w
diecezjalnym spotkaniu nie mieli okazji uczestniczyć. Zapisy na stronie www.botafe.pl.
Liderzy ŚDM zaproponują nam rogale św. Marcina. Nabywając takie rogale,
pomagamy naszym młodym parafianom spotkać się z Papieżem. Taka pomoc nazywa
się to „ bilet dla córki”.
Z czasopism:

Gość Niedzielny,

W środę w tym tygodniu kancelaria nieczynna. Za to będzie czynna w piątek 15.3o –
17.oo.

