Ogłoszenia parafialne ______________
15 pa ździernika 2017 r. .
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane „kawa
z księdzem”. Spotkanie ma stwarzać możliwości rozmowy na tematy religijne, zadawania pytań... a dziś zaproponuję także krótką prelekcję o podziałach w Kościele.
▪▪ Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni
powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza  w dniu 16 października na spotkanie z Ojcem
Marianem OFM oraz paniami: Kornelią Wdowiak i Barbarą Nieckarz z Głogówka,  
którzy wygłoszą prelekcję na temat dusz czyśćcowych. Spotkanie odbędzie się
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego, po wieczornej Mszy św.
▪▪ W środę po nabożeństwie różańcowym odbędzie się w sali parafialnej spotkanie
formacyjne z s. Nicolą dla wszystkich marianek (także kandydatek).
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz.
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia diecezjalne ________________________________________________________________________________________________
▪▪ Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zaprasza w środę 18 października br.
na 4. Diecezjalną Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia, która odbędzie się
w Opolu-Winowie. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja, natomiast konferencję po różańcu poprowadzi ks. dr hab. Robert Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawy.
▪▪ W niedzielę 22 października 2017 roku w auli seminaryjno-wydziałowej w Opolu
(ul. Drzymały 1) odbędzie się koncert zespołu Frele a potem Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety cegiełki
w cenie 30, 40, 60 zł nabyć można na portierni Wydziału Teologicznego w Opolu,
w kancelarii Parafii Katedralnej, w kurii diecezjalnej oraz w opolskich parafiach.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz odbudowy opolskiej katedry.

