I Niedziela Adwentu

1. Dzisiaj przeżywamy I Niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy rok
liturgiczny i przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.
Zapraszamy na nieszpory o 15:00, podczas których poświęcone
zostaną wieńce adwentowe i lampiony roratnie.

2. W liturgii tego tygodnia wspominamy w poniedziałek św.
Andrzeja, a w czwartek św. Franciszka Ksawerego.

3. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na roraty dla dzieci i
młodzieży o 17:00, a w sobotę o 8:00. Zachęcamy również osoby
dorosłe do uczestnictwa w roratach w poniedziałek, środę i
piątek o 7:00 a w sobotę o 8:00.

W związku z sytuacją pandemiczną oraz zaleceniami księdza
biskupa wyjątkowo w tym roku na Roraty zapraszamy dzieci
według następującego porządku:

poniedziałek – dzieci najmłodsze,

wtorek – klasy pierwsze i drugie,

środa – klasy trzecie (komunijne),

czwartek – klasy IV – VII,

piątek – młodzież,

sobota – dzieci najmłodsze.

Oczywiście, udział w Roratach zależy od zgody rodziców.
Będziemy się cieszyć z udziału każdego dziecka, także
codziennie. W tym roku tematem Rorat będzie Msza święta, czyli
Eucharystia. Zachęcamy do przygotowywania serduszek
szczególnie z prośbami o ustanie pandemii i o zdrowie w
naszych rodzinach. Przeżyjmy dobrze ten piękny czas w naszych
domach. Zachęcamy

także do udziału w Roratach osoby dorosłe.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. W
sobotę przed Mszą św. poranną zaśpiewamy Godzinki.

5. Polecamy ostatnie kalendarze dekanalne na przyszły rok w
cenie 4 zł i świece na stół wigilijny w cenie 5 zł. Od
przyszłej niedzieli będzie możliwość nabycia opłatków.

6. Sakrament chrztu św. przyjął Stefan Gajos. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym.

7. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na WSD i
Kurię w Opolu.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za posprzątanie kościoła
. W sobotę o 9:00 do sprzątania prosimy parafian z Borek z ul.
Wałowej i Malwowej. Paniom z Borek serdecznie dziękujemy za
wykonanie pięknych wieńców adwentowych do kościoła
parafialnego i św. Anny.

9. W dzisiejszym Gościu N. znajduje się kalendarz na 2021 r.

10. Do wieczności odeszli: śp. Władysław Żołnowski, l. 88,
Urszula Gąska, l. 72 i Krzysztof Kotliński, l. 56. RIP.

Uroczystość Chrystusa, Króla
Wszechświata

1.

Dzisiaj

przeżywamy

Uroczystość

Chrystusa,

Króla

Wszechświata. Zapraszamy na nieszpory o 15:00

2. W środę Msza św. szkolna o 17:00, a w piątek Msza św. dla
młodzieży o 18:00.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Za tydzień
podczas nieszporów o 15:00 zostaną poświęcone wieńce adwentowe
i lampiony roratnie.

4. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za złożone do puszek
ofiary na remont opolskiej katedry. Dziękujemy również za
posprzątanie kościoła . W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy
parafian z Czarnowąsów z ul. Wolności od nru 59 do 70c.

5. Polecamy kalendarz dekanalny na przyszły rok w cenie 4 zł.

6. Do wieczności odeszła śp. Krystyna Gwóźdź, l.81. RIP.

Niedziela XXXIII Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy XXXIII Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na
różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o 15:00

2. W liturgii tego tygodnia wspominamy: w poniedziałek
Rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu, we wtorek
św. Elżbietę Węgierską, w środę bł. Karolinę Kózkównę, w
piątek św. Rafała Kalinowskiego, a w sobotę Ofiarowanie NMP.

3. W środę Msza św. szkolna o 17:00, a w piątek Msza św. dla
młodzieży o 18:00.

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Suma o 9:30 odprawiona zostanie
w intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej,
Liturgicznej Służby Ołtarza, Marianek i organistów oraz w
intencji ich rodzin. Za tydzień zbiórka do puszek na remont
opolskiej katedry.

5. Dziękujemy za dzisiejszą. Dziękujemy również za kwiaty i
ofiary na świece do kaplicy św. Józefa i Matki Bożej.
Dziękujemy za każdy gest serca, często anonimowy, świadczący o
naszej miłości do Kościoła i jego Świętych. Bóg zapłać.

6. Są jeszcze wolne intencje mszalne w I kwartale 2021 r. Msza
święta jest największą pomocą dla naszych zmarłych. Czy
pamiętamy o nich? Warto pomyśleć kiedy ostatni raz
ofiarowaliśmy ofiarę Mszy świętej za naszych bliskich,
krewnych albo naszych przyjaciół. Jak wiele też wnosi w nasze
życie Msza święta w intencji rodziny, czy w intencji naszych
dzieci albo chorych. Korzystajmy z tego nieocenionego daru,
jakim jest Eucharystia, dla siebie i dla naszych zmarłych.

7. Polecamy kalendarz dekanalny na przyszły rok w cenie 4 zł.

Uroczystość
Świętych

Wszystkich

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Z
powodu nowych regulacji dotyczących cmentarzy wyjątkowo
zapraszamy o 15:00 do kościoła parafialnego. Najpierw odmówimy
koronkę do Miłosierdzia Bożego, potem różaniec za zmarłych
wypominanych, a następnie Msza święta i nabożeństwo za

zmarłych, też w kościele parafialnym. Niech to będzie modlitwa
o pokój w naszym kraju, przez wstawiennictwo świętych i
naszych bliskich zmarłych.

2. Jutro wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny. Msze św. sprawowane będą o 8:00, 9.30 i 17:00 –
wszystkie w kościele parafialnym.

3. Od wtorku do piątku po Mszach wieczornych odmawiać będziemy
różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Wtorkowe Msze
św. wieczorne będą od tego tygodnia sprawowane w kościele
parafialnym.

4. W środę Msza św. szkolna o 17:00, a w piątek Msza św. dla
młodzieży i czcicieli NSPJ o 18:00.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. W
sobotę przed Mszą św. poranną zaśpiewamy Godzinki.

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Kiermasz – rocznicę
konsekracji naszego kościoła. Zapraszamy na Sumę Kiermaszową o
9:30 i nieszpory o 15:00. Kolekta w tym dniu przeznaczona
będzie na WSD i Kurię w Opolu. Za tydzień obchodzić będziemy
również Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po
Mszach św. zbiórka przed kościołem do puszek na pomoc
Kościołowi w potrzebie.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na pokrycie zużycia wody
na cmentarzu za cały rok i za posprzątanie kościoła. W sobotę
o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z Wróblina z ul.

Sołtysów od nr 3 do 9.

8. Do wieczności odeszła śp. Waleska Knosala, l.97 i śp. Jan
Zadworny, l. 61. RIP.

Niedziela XXX Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy XXX Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe o 15:00. Różaniec w tygodniu od
poniedziałku do soboty o 17:30, z wyjątkiem piątku o 18:30.
Zachęcamy do odmawiania tej zbawiennej modlitwy.

2. W środę Msza św. szkolna o 17:00, a w piątek Msza św. z
różańcem dla młodzieży o 18:00

3. W związku z trudną sytuacją pandemiczną przekładamy
sprzątanie naszego cmentarza na termin późniejszy. W tym roku
zadanie to miały wykonać Krzanowice. Ufamy, że będzie to
możliwe jeszcze przed nadejściem zimy, a sytuacja, z Bożą

pomocą, się uspokoi. Uporządkujmy groby swoich bliskich, także
te, które w pobliżu są zaniedbane. Niech to będzie uczynek
miłosierdzia względem tych, którzy już odeszli do wieczności.

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość
Wszystkich Świętych. Msze św. do południa według porządku
niedzielnego, a po południu o 14:00 u św. Anny z nabożeństwem
za zmarłych. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na
pokrycie kosztów zużycia wody na cmentarzu za cały rok.

5. Sakrament Chrztu św. przyjęli Bartłomiej Howis i Filip
Schubert. Niech Bóg błogosławi rodzicom i chrzestnym.

6. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za
zmarłych pod zwykłymi warunkami: Nawiedzenie cmentarza, Ojcze
nasz, Wierzę w Boga, modlitwa według intencji Ojca Świętego,
stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii świętej. Okazja do
spowiedzi świętej przed każdą Mszą świętą.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za posprzątanie
kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z
Borek z ul. Parkowej.

8. Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym roku w grudniu.

Niedziela Misyjna

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną i rozpoczynamy Tydzień
Misyjny. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o 15:00.
Różaniec w tygodniu od poniedziałku do soboty o 17:30, z
wyjątkiem piątku o 18:30.

2. W liturgii tego tygodnia wspominamy: we wtorek św. Jana
Kantego, a w czwartek św. Jana Pawła II.

3. W środę Msza św. szkolna o 17:00, a w piątek Msza św. z
różańcem dla młodzieży o 18:00

4. Sakrament Chrztu św. przyjęła Alicja Golanowska. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym.

5. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są druczki wypominkowe za
zmarłych, z okazji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznego. Ofiarujmy naszym bliskim zmarłym
dar naszej modlitewnej pamięci. Zwłaszcza teraz, w dobie
potęgującej się niepewności i nowych obostrzeń, zastanówmy się
czy nie lepiej przeżyć te ważne dni bardziej duchowo,

ofiarując za naszych zmarłych modlitwę, czy Mszę świętą.

6. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na misje i za posprzątanie
kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z
Czarnowąsów z ul. Wolności od nr 71 do 85.

7. W minionym tygodniu udało nam się wymienić wszystkie
kaloryfery (8 szt.) na zapleczu kościoła. Stare były już
nieszczelne, bez zaworów. Być może uda nam się przygotować
dwie wygodne salki spotkań (katechetyczne), bo nam takich
brakuje. Dziękujemy wykonawcom za sprawne i fachowe wykonanie
tych ważnych prac, oraz za posprzątanie pomieszczeń po
remoncie.

8. W ubiegłą środę 43 młodych z naszej parafii przyjęło
sakrament bierzmowania. Dziękujemy rodzicom i świadkom.
Przeżyliśmy podniosłą uroczystość. Wspierajmy młodych naszą
modlitwą i dobrym słowem. Życzymy im, by odnaleźli swoje
miejsce we wspólnocie Kościoła.

9. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym znajdziemy ciekawy artykuł
o metodzie pracy wychowawczej wg Marii Montessori, którą u nas
realizuje Pani katechetka na sobotnich spotkaniach w ramach
Katechezy Dobrego Pasterza. Nadal gorąco zachęcamy Rodziców do
zapisywania dzieci na te piękne zajęcia.

10. Do wieczności odeszła
Podgórska, l. 88. RIP

śp.

Siostra

Maria

Zdzisława

Niedziela XXVIII Zwykła
1. Dzisiaj przeżywamy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy
dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o 15:00. Różaniec w tym
tygodniu od poniedziałku do soboty o 17:30, z wyjątkiem piątku
o 18:30.

2. W liturgii tego tygodnia wspominamy: we wtorek bł. Honorata
Koźmińskiego, w czwartek św. Teresę od Jezusa, w piątek św.
Jadwigę Śląską, a w sobotę św. Ignacego Antiocheńskiego.

3. W środę Msza św. szkolna z różańcem o 17:00.

4. W piątek Msza św. z różańcem dla młodzieży o 18:00, podczas
której przywitamy w naszym kościele nowo wybierzmowanych.
Zapraszamy na tę Mszę św. szczególnie rodziny bierzmowańców.

Jednocześnie informujemy, że decyzją księdza biskupa nasza
młodzież zostanie wybierzmowana w kościele w Kup, w środę 14
października o 16:00 w kościele parafialnym w Kup. Ma to
związek z obecną sytuacją pandemiczną.

5. Za tydzień Niedziela Misyjna. Kolekta będzie przeznaczona
na misje. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Jadwigi w
Chrościcach.

6. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę
kościołem ofiary na Fundację Nowego
posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00
parafian z Krzanowic z ul. Krzanowickiej

i za złożone przed
Tysiąclecia oraz za
do sprzątania prosimy
od nr 84 do 103.

7. Na ostatniej stronie Listu znajdziemy zaproszenie na piękną
i ciekawą katechezę dla dzieci w wieku 3 – 4 l. Rodziców
prosimy o zainteresowanie się tą propozycją i o skorzystanie z
niej, dla dobra swoich pociech.

8. Polecamy Gościa Niedzielnego, w którym znajduje się płyta
DVD z pięknym filmem p.t. Ziemia Maryi, cena 6 zł.

9. Do wieczności odszedł śp. Józef Skowronek, l. 79. RIP.

Niedziela XXVII Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy XXVII Niedzielę Zwykłą. W naszej parafii
obchodzimy Żniwiok. Dziękujemy Panu Bogu za dar chleba,
rolnikom i pracującym na roli dziękujemy za ich wysiłek i
ciężką pracę, a parafianom z Borek za przygotowanie dożynek i
dekoracji. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo różańcowe o 15:00

2. W poniedziałek wspominamy św. Faustynę Kowalską, a w środę
czcimy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. Październik to
miesiąc różańcowy. Zapraszamy na różaniec od poniedziałku do
soboty o 17:30, z wyjątkiem piątku o 18:30. Zachęcamy do
odmawiania tej jakże skutecznej modlitwy; czyńmy to w naszych
domach, w ramach wspólnej modlitwy rodzinnej, zapraszamy też
do kościoła na różaniec. Przez wstawiennictwo Matki
Najświętszej Różańcowej błagajmy Boga aby ocalił nas od
pandemii i jej skutków. W Borkach różaniec o 18.00.

3. W środę Msza św. szkolna z różańcem o 17:00. Po Mszy (o
17:45) spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku
rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Świętej. Dzieci
pierwszokomunijne otrzymają poświęcone różańce.

4. W piątek Msza św. z różańcem dla młodzieży o 18:00.

5. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed
kościołem zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego
Tysiąclecia wspierającego edukację dzieci i młodzieży z
ubogich rodzin.

6. Sakrament chrztu św. przyjął Julian Staś. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę WSD i Kurię w Opolu oraz
za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8.00 do sprzątania
prosimy parafian z Wróblina z ul. Wiankowej, Mikołaja i Śluzy.

8.

Sakrament

bierzmowania

będzie

udzielany

w

środę

14

października o 18:00 w kościele parafialnym w Dobrzeniu
Wielkim. Próba generalna przed bierzmowaniem odbędzie się 9
października w piątek o 19:00 w kościele parafialnym w
Dobrzeniu Wielkim. Ostatnie spotkania przed bierzmowaniem w
naszej parafii odbędą się 6 października (wtorek, g. 18.00) i
8 października (czwartek, g. 18:00 – okazja do spowiedzi
świętej dla kandydatów do bierzmowania i ich bliskich), w
kościele parafialnym w Czarnowąsach.

9. Do wieczności odszedł śp. Henryk Czirnia, l. 78. RiP.

Niedziela XXVI Zwykła
1. Dzisiaj przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na
nieszpory o 15:00.

W liturgii tego tygodnia wspominamy: w pon. św. Wacława, we
wt. św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w śr. św.
Hieronima, w czw. św. Teresę od Dzieciątka Jezus, w pt. św.
Aniołów Stróżów, a w niedz. św. Franciszka z Asyżu.

2. Od poniedziałku Msze św. wieczorne sprawowane będą o 17:00,
z wyjątkiem piątku i soboty (18.00).

3. W środę Msza św. szkolna o 17:00.

4. Od czwartku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe po Mszy św.
wieczornej, a w sobotę przed Mszą o 17:30.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W piątek o 18:00 Msza św. z różańcem dla czcicieli
NSPJ i młodzieży. W sobotę przed Mszą św. poranną zaśpiewamy
Godzinki.

6. W przyszłą niedzielę Dożynki – dziękować będziemy Panu Bogu
za tegoroczne plony. Gospodarzami tegorocznych dożynek są
parafianie z Borek. Suma dożynkowa o 9:30. Procesja od krzyża

przy piekarni. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na WSD i
Kurię w Opolu.

7. Sakrament chrztu św. przyjęła Michalina Jagiełło. Niech Bóg
błogosławi rodzicom i chrzestnym.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków oraz za posprzątanie
kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z
Borek z ul. Bławatków.

9. Zelatorów róż różańcowych: 4-św. Jadwigi, 11-św. Rocha i
39-św. Moniki prosimy o odebranie w zakrystii zeszytów.

10. Przyjmowane są już zapisy intencji mszalnych na przyszły
rok. W celu zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa w
związku z pandemią, intencje mszalne można zamawiać
telefonicznie u pana kościelnego pod numerem 77 469 12 18,
albo przez podanie do zakrystii kartki z intencją mszalną,
proponowaną datą odprawienia Mszy św. oraz podanie swojego
numeru telefonu. Po sprawdzeniu czy żądany termin jest wolny,
zainteresowane osoby zostaną o tym poinformowane. Są jeszcze
wolne intencje w tym roku w listopadzie i grudniu.

11. Do wieczności odeszła śp. Anna Walerus, l.86. RIP.

12. Wieczorny różaniec: Pon. – MB Matki Kościoła /B. Frasek /,
Wt. – MB Fatimskiej /A. Gondro/, Śr. – MB Królowej Aniołów
/U.Czok/ i Niepokalanego Poczęcia NMP /O. Hanusik/.

Niedziela XXV Zwykła
1. Dzisiaj przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą. W naszej parafii
kończymy Misje Święte. Zapraszamy o 15:00 na nabożeństwo
kończące Misje, z poświęceniem krzyża misyjnego. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni Ojcom Redemptorystom: Ojcu Mirosławowi i
Ojcu Andrzejowi za obecność wśród nas w tych pięknych dniach.
Dziękujemy za głoszone słowo Boże i za posługę w konfesjonale.
Najserdeczniejsze Bóg zapłać za wszystko, także za krzyże,
które będą nam przypominać ten święty czas. Dziękujemy również
Parafianom, którzy w tych dniach gromadzili się w naszej
świątyni, za otwarte serca na słowo Boże i Boże miłosierdzie.
Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na cele misyjne Ojców
Redemptorystów

2. W poniedziałek przypada święto św. Mateusza, Apostoła i

Ewangelisty.

3. We wtorek o 19.00 zostaną zwrócone zaległe pieniądze tym
osobom, które dokonały wpłaty na odwołaną pielgrzymkę na
Sycylię. Spotkanie na plebanii.

4. W środę Msza św. szkolna o 17:00 a w piątek Msza
młodzieżowa.

5. W sobotę zbiórka ministrantów i lektorów o 10:00 w
kościele. Zapraszamy wszystkich chłopców od 2 klasy szkoły
podstawowej, którzy chcieliby zostać ministrantami. Bycie
ministrantem to służba samemu Panu Bogu a więc jest to służba
wyjątkowa i niezwykle zaszczytna. Ministranci i lektorzy są
przecież najbliżej ołtarza Pańskiego podczas każdej Mszy
świętej. Rodziców prosimy o wspieranie zamiarów dzieci do
służby przy ołtarzu.

6. W przyszłą niedzielę odpust w Siołkowicach, a kolekta za
tydzień będzie przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych
i konserwację zabytków.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00 do
sprzątania prosimy parafian z Czarnowąsów z ul. Wolności od
numeru 45 do 58. Cieszymy się, bo już w minionym tygodniu
udało nam się wykonać prace impregnacyjne na całym dachu
kościoła św. Anny, także trzech zadaszeń na bramach
wejściowych. To była bardzo ważna praca, z którą nie mogliśmy
już czekać.

8. Do wieczności odszedł śp. Walter Nitzpon, l.83. RIP.

9. Wieczorny różaniec: Pon. – św. Rocha /E. Matyszok/, Wt. –
św. M. Kolbe /J. Waldyra/, Śr. – Zwiastowanie NMP /M.
Niekrawiec/, Czw. – Narodzenia NMP /E. Świerc/, Pt. – MB z
Lourdes /H. Pawleta/.

