Uroczystość Chrystusa
Króla
24. 11. 2019
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego. .
O godz.14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Chrystusa Króla.
O godz.16.oo spotkanie muzyków kościelnych. Zapraszam !
Po Mszy św. możemy wesprzeć remont katedry opolskiej
 W tym tygodniu Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w Jasionej. Po Mszy sw.
szkolnej spotkanie Dzieci Maryi z s. Damianą.
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 17.oo.
Po Mszy św. we wtorek i czwartek przygotowanie do bierzmowania dla tych, którzy w tym
roku szkolnym chcą ten sakrament przyjąć.
 W sobotę w godz. 10.oo do 15.oo w naszej Parafii spotkanie członków Caritas
posługujących we wszystkich parafiach dekanatu leśnickiego..
 Spotkanie modlitewne w intencji uzdrowienia. Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
zapraszają w środę 27 listopada do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu na Mszę świętą
i adorację z modlitwą o uzdrowienie. Program spotkania: 17:30 Modlitwa różańcowa; 18:00
Modlitewne przygotowanie do Eucharystii; 18:30 Eucharystia; 19:45 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
 Ekumeniczna Modlitwa Młodych. W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 r. o godzinie
16.00, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa
Młodych. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz
przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i
wiernych całej diecezji. Więcej na stronie www.botafe.pl w zakładce: Aktualności.


Spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa. W czasie Adwentu odbędą się ostatnie w tym roku
kalendarzowym spotkania Bractwa św. Józefa : 11 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele
Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie (dla rejonu Krapkowice). Na każde spotkanie
zaplanowano: Mszę św. sprawowaną w intencji Bractwa, konferencję formacyjną oraz adorację
Najświętszego Sakramentu, a na zakończenie jak zawsze braterskie spotkanie. W czasie spotkań
będzie możliwość nabycia Kalendarza Bractwa na rok 2020 przedstawiającego różne wizerunki
św. Józefa z kościołów diecezji opolskiej. Wszystkich członków.

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Nasza Arka, Stadt Gottes.
Korzystających z zbiorczej prenumeraty Stadt Gottes, Różaniec ( 70,65), Anioł Stróż (
65,70) i Tak rodzinie ( 69,75) – proszę o zamówienie i opłacenie tych pism na 2020 rok.
Termin – 01.XII.2019.
 W środę kancelaria nieczynna. Będzie czynna w czwartek o tych samych godzinach.

