OGŁOSZENIA PARAFIALNE.

Bóg zapłać za dar świadectwa i modlitwy.

1. Przeżywamy XXVII Niedzielę Zwykłą. Szafarz zaniesie Komunie świętą chorym. Dziś Wręczenie różańców –
DZIECIOM PIERWSZOKOMUNIJNYM.
2. Wczoraj z młodzieżą uczestniczyliśmy w wydarzeniu duszpasterskim ocalmy przed zapomnieniem – było nad dane
odwiedzić parafiankę 92 lat – przez 90 min słuchaliśmy i cieszyliśmy się historią miejscowości, jak tętniło życie
wspólnotowo-gospodarcze, jak pomagali sobie gdy front rosyjski palił tutejsze domy, jak dziewczyny uciekały pod
mosty do rowów, aby ochronić się od skrzywdzenia, a także mądre powiedzenie z ust 92 letniej pani:
Pamiętajcie jak ważna jest nauka a ważniejsza jest niedzielna Msza św., i kościół, gdyż bez tego nie będziecie w
tygodniu wydolni do pozostałych zajęć. Dziękujemy za bogactwo historii, lektor z każdego spotkania sporządza
notatkę -ocalmy osoby i historię przed zapomnieniem.
3. Dziś 15:00 Nabożeństwo Różańcowe. A następnie ostatnia w tym roku: Adoracja Pana Jezusa w ciszy do
21:00. Kolekta dziś zgodnie z wykazem kurialnym na kurię i instytucje diec. Tydzień temu kolekta na wydatki
września wyniosła –wpłacono na konto: 2.190zł do zapłacenia mamy 3.343zł, 45 gr. Zabrakło na opłaty 1.153zł.
4. W imieniu PRD, PZC parafian dziękujemy jeszcze raz ogromnej ilości osób to 50 rodzin pomagających w
Uroczystości dziękczynienia, od pieczenia ciast, krokietów, przez pomoc na Sali, przed kościołem panom, za
transport. Filmy i wydarzenia transmitowane przez TVP3 Opole, Radio Doxa, i Gościa Niedz. są dostępne na
naszej stronie. Utworem podczas wnoszenia sztandaru oraz utworem misja jak powie dział ks. Biskup: poruszyli
serca, że misja S. męczęnnicy wypełniła się przez jej czytelne świadectwo i wiarę do końca. W bieżącym GN jest
zdjęcie z naszego kościoła z naszą parafianką S. Justyną oraz wypowiedź wielu osób. Także telewizja krajowa
TVP 1 w piątek przekazała w programie „Agape” o tym wydarzeniu z naszej parafii. Dziękujemy p. akustykowi
Wojciechowi za prace przy nagłośnieniu -to także nieodpłatny dar wynajmu i obsługi. Dziękujemy Sistrom
zakonnym, kapłanom gościom z kraju i zagranicy. . Otrzymaliśmy bardzo wiele słów uznania i wdzięczności od
władz państwowych kościelnych, wykonawców, podmiotów: telewizji, radia, że Uroczystość była tak pięknie i
godnie przygotowana. Pan Prof. Mirosław - Dyrektor Archiwum Państwowego wyraził zgodę jeszcze przez 2 tyg.
na udostępnienie wystawy. Zachęcam w tygodniu wstąpić, poczytać bogatą historię diec. i zobaczyć jak
terytorialnie wyglądała parafia Fałkowice mając wioski Zawiść i Dąbrówkę.
Rozliczenie: P. Jan G. podzielił się swoimi oszczędnościami i opłacił dla parafian orkiestrę 5.000zł,
koszt pozostałych muzyków dla nas 0 zł - 1 rodzina z Czarnowąs przekazała 1.000zł na opłacenie, chór także
uczynił to dla nas sami pokryli koszty transportu, rodzina z Czarnowąs przekazała na konto dla nas 500zł oraz
dar od 3rodzin z poza parafii: ze Świerczowa, Czarnowąs i Jemielnicy otrzymaliśmy 50 rolad, mięso oraz
kołacze= łączna wartość 1.000 zł. . Dziękujemy parafianom, którzy po zakupach nie chcieli zwrotu poniesionych
kosztów od 50 do 100zł. Także nasi parafianie, niektórzy wzięli urlop na dwa dni –jak nasze parnie kucharki aby
pomagać innym, zwłaszcza że na sali było 100 osób a 400 przed kościołem. Cały dochód ze sprzedaży to 3.310zł
- wpłacone na konto tytułem: na malowanie kościoła – dziękczynienie.
5. Do nabycia w każdą niedzielę będą świece z wizerunkiem i historią bł. S. Edelburgis. (10zł).
6. I czwartek – Msza św – prośba o dar nowego powołania do kapłaństwa z parafii
7. I piątek 07.10 Królowej Różańca Świętego. 17:30 nabożeństwo różańcowe. Pamiętajmy o spowiedzi świętej.
10:00 odwiedziny chorych – zgłoszenia w zakrystii 18:00 (szkol.) + spotkanie formacyjne dla dzieci i
komunijnych.
8. W sobotę na plebanii 09:00 zbiórka kandydatów na ministranta, 10:00 zbiórka kandydatów na lektorów
9. W sobotę o 09:00 sprzątanie kościoła prosimy rodziny z Domaradza: Kampa Szemiczek Adamska Makowska
Wojnarowska Grudzień Marczak Marczak Jewuła Sciana Miarka Łuczak Kuklok Speda Rosa.
10. W przyszłą niedzielę wyjazd autokarowy do kina do Opola na film JOHNNY, dla wszystkich bilety ulgowe.
Film jest pomocą dla rodziców- jak wytrzyma pyskowanie albo niechęć którą okazuje młode pokolenie, film jest
pomocą dla młodzieży –jak na pozór twardych buntowników, przez zaangażowanie ich w pomoc chorym tworzy
się młodzież o wysokiej wrażliwości i dobroci.
11. Matka Najświętsza zaprasza nas różaniec w październiku. Codziennie o 17:30 za wyjątkiem środy. Wiele
możemy wyprosić.
12. Dziś o 15:00 nabożeństwo przy Wilczej Budzie – serdecznie zapraszamy – będzie można wesprzeć remont
zadaszenia.
13. Materiały tynkarskie i farby zgodnie z zaleceniem wykonawcy zostaną przechowane w suchym i ciepłym
pomieszczeniu.
W imieniu parafian dziękujemy 2 rodzinom którzy udostępnią ogrzewane pomieszczenia na 6 miesięcy do marca
2022r. Dziękujemy p. Sołtysowi za transport.
14. Za tydzień w II niedz. miesiąca dar rodziny 50 zł na malowanie kościoła - dziękujemy w imieniu obecnego i
przyszłego pokolenia, za dar serca. Bóg zapłać serdeczne za dzisiejsze świadectwo Państwa Sebastiana i Joanny.

Wypominki za zmarłych, można składać w zakrystii.

