
 
 
 Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej. 
    Od dzisiaj odmawiamy kolejną  tajemnicę różańca  św.. 

 
 W środę  obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną Świętem Trzech 

Króli. W tym roku hasłem przewodnim są słowa: «Z Wieczernika aż po krańce 
świata». Kolekta  jest przeznaczona na  cele  misyjne.                                            
Po  Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody.   
Po południu o godz. 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na wspólne 
kolędowanie w łączności z uczestnikami Marszu Trzech Króli w Opolu.                                         
 

 Przypada I czwartek i piątek miesiąca. Modlimy się o powołania do służby w 
Kościele.                                                                  
 

 Z powodu epidemii  w dni powszednie wieczorem odprawione będą Msze św. w 
intencji rodzin z poszczególnych tras kolędowych Zapraszam do udziału w niej 
przynajmniej przedstawicieli rodzin mieszkających na danej ulicy.  Podczas Mszy 
św. zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla rodziny, które 
przedstawiciel rodziny zaniesie  do mieszkania i podzieli się nim z domownikami. 
Zostanie też poświęcona woda( w naczyniu przynieść ze sobą) i  kreda. 
Nabożeństwo kolędowe w rodzinie pomoże nam odprawić stosowny materiał dla 
każdej rodziny. Podczas tej Mszy św. możemy złożyć ofiarę kolędową. Radni 
parafialni te ofiary przechowają i wpłacą na konto parafialne.  

 
 W  przyszłą  niedzielę Uroczystość  Chrztu  Pańskiego. Skończy się okres Bożego 

Narodzenia w liturgii.  
 

 Zapowiedź:  Dawid Jarosz , zam. w naszej Parafii i  Milena Gabor, zam. w Krapkowicach = 
zap. I. 

 
 W czwartek 6 stycznia 2022 roku  przemaszeruje ulicami Opola   Orszak Trzech Króli  . W 

tym roku trasa Marszu zostanie zmieniona: o godz. 14.30 rozpoczęcie Placu Jana Pawła 
II w Opolu przed teatrem im. Jana Kochanowskiego, następnie o godz. 15.00 Orszak 
przejdzie ulicami Opola: ul. Ozimską w kierunku Placu Wolności, a następnie obok 
kościoła oo. Franciszkanów aż na Rynek, gdzie odbędzie się pokłon Trzech Króli 
połączony ze wspólnym śpiewem kolęd. Hasło tegorocznego orszaku: «Dzień dziś 
wesoły!».  
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