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OGŁOSZENIE  DUSZPASTERSKIE 

6.12.2015 – II NIEDZIELA ADWENTU 
 

1. Nieszpory Adwentowe o godz. 16.30. Puszka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na 
misje w Peru. Przy wyjściu z kościoła są do nabycia opłatki i kartki świąteczne. Ofiary 
składane przy tej okazji poznaczone są na prace konserwatorskie. Natomiast ofiary  za świece 
Caritas przeznaczone są na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
Na roraty zapraszamy zwłaszcza dzieci z lampionami od poniedziałku do piątku na godz. 
17.30. 

 

2. W poniedziałek wieczorna Msza św. w intencji Ojca św. Franciszka, TV Trwam, Radia 
Maryja i naszego koła. Po Mszy św. spotkanie w sali klasztornej. 

 

3. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dodatkowa Msza św. o godz. 9.30.  
W tym dniu nastąpi rozpoczęcie Roku Miłosierdzia w Kościele Powszechnym. 

 

4. We czwartek 10 grudnia obchodzimy Odpust ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Msze św. 
o godz. 7.00, 9.30 i 12.00. Sumie Odpustowej o godz. 18.00 będzie przewodniczył i słowo 
Boże wygłosi O. Augustyn Feliszek – Franciszkanin z Kłodzka. Serdecznie zapraszamy. 

 

5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Domku Loretańskim. Koronka do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Wieczorna Msza św. w intencji FZŚ. Po Mszy św. 
spotkanie w sali klasztornej. Również w piątek 11 grudnia, w godzinach od 9.00 do 13.00 w 
naszym klasztorze odbędzie się kolejna AKCJA POBORU KRWI . Zapraszamy wszystkie 
osoby pełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 65 roku życia, mają odpowiednią masę ciała 
(powyżej 50 kg) i czują się zdrowe, do podzielenia się cząstką siebie z potrzebującymi. Przed 
oddaniem krwi należy zjeść lekkie śniadanie! 

 

6. W sobotę poranna Msza św. składkowa do MB Loretańskiej. Wieczorem zapraszamy na 
godz. 19.00 na czuwanie młodzieżowe: „Młodzi dla Jezusa”. 

 

7. Kontynuujemy zbiórk ę darów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszego 
miasta. Można je składać w koszu przy kaplicy św. Antoniego. 

 

8. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na prace konserwatorskie. 
 

9. Po Mszy św. wieczornej spotkanie ze św. Mikołajem  w kościele. Rozpoczynamy zbiórkę 
darów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Można je składać w 
koszu przy kaplicy św. Antoniego. 

 

10. W niedzielę 13 grudnia Rok Jubileuszowy zostanie otwarty przez księży biskupów w 
czterech  rejonach duszpasterskich diecezji. W rejonie opolskim w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Krapkowicach o godz. 11.00 przez abp. Alfonsa Nossola. Podczas tych 
uroczystości zostanie odczytany fragment Bulli Papieskiej ogłaszającej Jubileusz 
Miłosierdzia oraz dekret Biskupa Opolskiego o ustanowieniu 12 kościołów jubileuszowych w 
diecezji opolskiej. 

 
 


