
OGŁOSZENIA  PARAFII  ŚW. MICHAŁA  ARCH. 
Niedziela VII Wielkanocna 17.05.2015 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego      

 

1. Dzisiejszej niedzieli: 

 polecamy Gościa Niedzielnego, a w nim przeczytamy m.in. o niezwykłym filmie „Apartament”, 

który wchodzi do kin; opowiada on o św. Janie Pawle II, a zrealizowany został z nieznanych 

dotąd materiałów, 

 Wspólnota Żywego Różańca organizuje dzisiaj pieszą pielgrzymkę do Prudnika Lasu na 

nabożeństwo majowe; wyjście sprzed kościoła św. Michała Arch. o godz. 13.30, powrót we 

własnym zakresie, 

 o godz. 17.00 nabożeństwo majowe. 
 

2. Przez cały najbliższy tydzień nowenna do Ducha Świętego podczas nabożeństw majowych o godz. 

17.30.  
 

3. W poniedziałek o godz. 9.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji Publicznego Gimnazjum nr 2 

im. Jana Pawła II z okazji 15-lecia  istnienia.  
 

4. We wtorek o godz. 17.00 Prudnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z ks. Radosławem 

Łackiem pt: „Samotna wyprawa rowerem do Rzymu”.  
 

5. W piątek o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci, a o godz. 19.00 w naszym kościele czuwanie modlitewne 

dla młodzieży. 
  
6. Sobota /23.05./: 

 z radością informujemy, że nasz parafianin diakon Kamil Bania o godz. 10.00 w katedrze 

opolskiej przyjmie święcenia kapłańskie; otoczmy go naszą modlitwą, 

 Parafia nasza organizuje dwie pielgrzymki do sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych w 

Złotych Horach w Czechach: 

1/. Piesza Pielgrzymka - wyjście sprzed kościoła św. Michała Arch. o godz. 6.30,  zapisy na 

autobus na drogę powrotną w kancelarii parafialnej; koszt 10 zł, 

2/. Wyjazd autobusem sprzed kościoła św. Michała Arch. o godz. 16.30; koszt 10 zł, zapisy 

także w kancelarii parafialnej; powrót ok. godz. 21.30; zabieramy ze sobą Dowody Osobiste, 

 Odnowa w Duchu Świętym zaprasza o godz. 20.00 do kościoła Miłosierdzia Bożego na czuwanie 

modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. 
 

7. Najbliższa niedziela /24.05./ - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: 

 o godz. 11.30 Msza św. Prymicyjna neoprezbitera ks. Kamila Bani, 

 Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają w godz. od 10.00 do 13.00 słuchania Diecezjalnego 

Radia DOXA z ich sanktuarium, a od godz. 12.30 na Festyn Rodzinny. 
 

8. OO. Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają: 

 na Wieczór Biblijny – we wtorek o godz. 18.45; Temat: Powołanie proroka,  

 na Prudnicką szkołę wiary -  w piątek o godz. 18.45; Temat: Miłosierna prawda i prawdziwe 

miłosierdzie.   
 

9. 19 września 2015 r. odbędzie się X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Prudniku z 

lat 1947-2005.  
 

10. Parafia św. Jakuba w Nysie /Bazylika/ organizuje w dniach od 20 do 23 maja przygotowanie osób 

dorosłych do Bierzmowania; rozpoczęcie o godz. 19.00. 
 

11. Informujemy, że nasz parafianin pan mgr Piotr Joszko przygotowuje się jako osoba świecka do 

przyjęcia święceń diakona stałego; polecamy tego kandydata naszej wspólnej modlitwie, a wiernych 

prosimy o składanie w kancelarii parafialnej ewentualnych nieprawidłowości lub przeszkód do przyjęcia 

święceń.  
 

 


