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Sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej
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OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE
08.11.2015 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Nabożeństwo wypominkowe w tygodniu o godz. 17.00, a w niedziele o 16.30.
Bóg zapłać O. Bartoszowi i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
i poprowadzenie wczorajszego czuwania „Młodzi dla Jezusa”.
2. We wtorek Msza św. składkowa do św. Antoniego z Padwy.
3. We środę obchodzimy kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Dodatkowa Msza św. o godz. 9.30. Podczas wieczornej Mszy św. o 17.30 modlić się
będziemy w intencji Ojczyzny.
W tym dniu swoje imieniny obchodzi br. Marcin Guzik – Socjusz Prenowicjatu.
Życzymy Mu wielu łask Bożych, opieki MB Loret. oraz swego patrona św. Marcina.
4. 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.
5. W sobotę poranna Msza św. składkowa do MB Loretańskiej w intencji:
Ofiarodawców, Sympatyków i Dobrodziejów: Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu.
6. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na organizację Światowych Dni
Młodzieży w 2016 w Krakowie.
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.
Dotąd udało się zorganizować wiele inicjatyw religijnych i kulturalnych służących
temu celowi oraz doświadczyć ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Biskup Opolski
zwraca się z prośbą o wsparcie dzieła odnowy katedry przez wszystkich diecezjan
w ramach zbiórki do puszek w niedzielę 15 listopada.
7. Bóg zapłać za złożone ofiary do puszek. Na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia
zebraliśmy 1223,50 PLN, a na misje franciszkańskie 2605,60 PLN, które zostały
przekazane zgodnie z przeznaczeniem.
Bóg zapłać także za dzisiejsze ofiary złożone na tace a przeznaczone na prace
remontowe.

