Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. Zapraszamy na nieszpory o 15:00.

2. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Tercjarzy św.
Franciszka.

3. W środę Msza święta szkolna o 17:00. Po Mszy (17:45)
spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej.

4. W piątek Msza święta młodzieżowa o 18:00. Po Mszy spotkanie
kandydatów do bierzmowania z klas VIII i klas I szkoły
średniej.

5. W sobotę czcimy św. Andrzeja Apostoła. O 10:00 spotkanie
Marianek. Chcemy przygotować stroiki adwentowe, które Marianki
będą rozprowadzać w niedzielę przy wejściu do kościoła za
dobrowolną ofiarę na rzecz Sodalicji Mariańskiej.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Szafarze
zaniosą Komunię Świętą chorym od 9:00. Kolekta będzie na WSD i
kurię w Opolu, a przed kościołem członkowie Caritas będą
zbierać ofiary na paczki świąteczne dla osób chorych i w
podeszłym wieku. Podczas nieszporów o 15:00 zostaną poświęcone
wieńce adwentowe i lampiony roratnie.

7. W przyszłą niedzielę o 16:00 w kościele seminaryjnym w
Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za złożone przed
kościołem ofiary na remont opolskiej katedry. Dziękujemy
również za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00 do
sprzątania prosimy parafian z Czarnowąsów z ul. Słonimskiego
od nr 1 do 9.

9. Sakrament chrztu przyjęły: Antonina Jurkowska i Marta Biel.
Niech Bóg błogosławi rodzicom i chrzestnym tych dzieci.

10. Do wieczności odszedł śp. Oskar Misch, l. 79. R.I.P

11. Wieczorny różaniec: -Pon. – Tercjarze św. Franciszka, Wt.św. Rocha /E. Matyszok/, Śr. – św. Antoniego /H. Firlus/, Czw.
– św. Jadwigi/E. Fila/, Pt. – św. Jacka /D. Cebula/.

12. Polecamy Gościa Niedzielnego z kalendarzem na przyszły rok
(cena 6 zł) i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci, z
lampionem na Roraty.

13. W dniach od 13 do 15 grudnia, w Kościele Seminaryjnym w
Opolu, ul. Drzymały 1, odbędą się adwentowe rekolekcje
małżeńskie: ?Remont małżeński?. Zainteresowanych małżonków
zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach.

