OGŁOSZENIA PARAFIALNE W PRÓSZKOWIE
NA NIEDZIELĘ 19.11.2017r.
1.
Dzisiaj po południu w Prószkowie nieszpory niedzielne o 1530.
2.
W sobotę katecheza przygotowawcza do bierzmowania: o godz. 930 dla młodzieży klas III
gimnazjalnych.
3.
Również w sobotę od godz. 1700 w Prószkowie okazja do spowiedzi św.
4.
Po mszy św. można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” wraz z kalendarzem na 2018 r. –
wszystko w cenie 5 zł.
5.
Zachęcam do zamawiania mszy św. Wykaz wolnych intencji znajduje na parafialnej stronie
internetowej i w gablotce.
6.
Przypominamy o zbiórce darów na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka w Zopowych k. Głubczyc
w sobotę 25 listopada br., a więc za tydzień. Prosimy Was o podarowanie dla tego domu używanej odzieży
dla kobiet i dzieci, ale – co podkreślamy z naciskiem – odzieży w bardzo dobrym stanie, wypranej i
wyprasowanej, zapakowanej w worki foliowe. Prosimy także o zabawki dla dzieci, artykuły szkolne, a
także żywność nie psującą się szybko i z dłuższym terminem ważności, tzn. mąkę, cukier, makaron, ryż,
konserwy różnego rodzaju, słoiki z przetworami. Mile widziane będą pieniądze z przeznaczeniem na zakup
węgla. Prosimy, aby nie przynosić tego na plebanię wcześniej, ale dopiero w sobotę za tydzień w
godzinach od 800 do 1100, wprost do samochodu dostawczego, który będzie stał na placu przykościelnym
koło plebanii. Samochodu użyczy p. Krzysztof Rock, za co mu już teraz bardzo dziękuję. Sprawą zbiórki
zajmie się nasz ks. Piotr, który pojedzie wraz z transportem darów do Zopowych. W Przysieczy około
godz. 900 p. Krystian Janikula przejedzie swoim samochodem ulicami wioski i zabierze sprzed posesji
przygotowane dary, które zawiezie do Prószkowa, tak że Przysieczanie nie będą musieli sami przywozić
tych bagaży do Prószkowa.
7.
Bardzo dziękuję p. Zygmuntowi Walecko za pomoc w naprawie uszkodzonego sterownika dzwonów
i zegara na wierzy. Dziękuję pp. Zygmuntowi Walecko, Alojzemu Rodenowi, Janowi Ryrko, Sadło,
Krzysztofowi Rockowi, Ryszardowi Kurpierzowi oraz ministrantom: Kubie Noconiowi i Mateuszowi
Smugowskiemu za wniesienie mebli do zakrystii, a naszym zakrystiankom i pp. Patrycji Dobranowskiej i
Reginie Smugowskiej, a także Mateuszowi Smugowskiemu za pomoc w wysprzątaniu i umyciu kościoła.
8.
Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa zamierzają zawrzeć: Angelika Blukacz ze Źlinic i
Krzysztof Margos z Prószkowa (zap. I) .
9.
W przyszłą niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla, doroczny dzień skupienia dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św. Zobowiązani do udziału są wszyscy ci szafarze, którym kończy się upoważnienie z
końcem tego roku. Udział w dniu skupienia jest warunkiem przedłużenia możliwości dalszego
sprawowania tej posługi w parafii. Rozpoczęcie skupienia o godz. 10.30 w kościele seminaryjnoakademickim (obok Wydziału Teologicznego UO i Wyższego Seminarium Duchownego przy ul.
Drzymały 1a). W programie przewidziano modlitwę różańcową, okazję do sakramentu pokuty, Mszę św.
oraz wykład formacyjny. Zakończenie spotkania około godz. 14.00. Uwaga! Ci, którym kończy się
upoważnienie biskupie przywożą ze sobą tylko pisemną prośbę parafii o przedłużenie (podpisaną przez
księdza proboszcza) bez dokumentu upoważnienia wystawionego przez biskupa opolskiego.
10.
Jak zauważyliśmy, w kościele parafialnym jest już ciepło. Działa nowa instalacja grzewcza.
Musieliśmy zakupić 6 ton pelletu – o wartości około 4.200 zł. Ten grosz musimy zebrać. Dlatego za
tydzień, w przyszłą niedzielę kolekta specjalna na zakup opału do kościoła parafialnego.
11.
Małżonków naszej parafii już dzisiaj zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w
ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą się za niecały miesiąc, od piątku do
niedzieli 15-17 grudnia 2017 r. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie
rozpocznie się o godz. 2000, sobotnie o 1800, a niedzielne o 1000. Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi
Michał Frąckowicz, rekolekcjonista z Centrum Mocni w Duchu w Łodzi prowadzonego przez oo.
Jezuitów, prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, nauczyciel i wychowawca.
12.
Życzę dobrej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia.
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W przyszłą niedzielę, w uroczystość Chrystusa Króla, doroczny dzień skupienia dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św. Zobowiązani do udziału są wszyscy ci szafarze, którym kończy się upoważnienie z
końcem tego roku. Udział w dniu skupienia jest warunkiem przedłużenia możliwości dalszego sprawowania
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przewidziano modlitwę różańcową, okazję do sakramentu pokuty, Mszę św. oraz wykład formacyjny.
Zakończenie spotkania około godz. 14.00. Uwaga! Ci, którym kończy się upoważnienie biskupie przywożą
ze sobą tylko pisemną prośbę parafii o przedłużenie (podpisaną przez księdza proboszcza) bez dokumentu
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10.
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kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z ul. Leśnej: pp. ...
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