
 

 
 

 Dzisiaj  o godz. 16.oo zapraszam do kościoła parafialnego na  nabożeństwo kolędowe 
dzieci i z dziećmi. Przed pandemią kolędnicy i ministranci z ofiar jakie od Was otrzymali 
wspierali  Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji  Opolskiej . Teraz jest to niemożliwe, ale 
możemy naszych misjonarzy wesprzeć podczas dzisiejszego nabożeństwa.  

 
 We wtorek  rozpoczniemy i będziemy przeżywać do 25 stycznia, Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan . Przeżywać go będziemy pod hasłem: Zobaczyliśmy Jego 
gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Podczas Mszy 
Świętych w tym tygodniu, modlić się będziemy w tej intencji.  Zapraszam !!                        
W ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w niedzielę 23 stycznia o 
godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa 
Młodych, która dotychczas odbywała się w I niedzielę Adwentu. Nabożeństwu przewodniczyć 
będzie biskup opolski Andrzej Czaja, zaś Słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ewangelicko-
augsburskiej w Opolu, ks. Wojciech Pracki. Do udziału w tym      modlitewnym spotkaniu 
zapraszamy młodzież wraz z duszpasterzami. 

 Zakończyły się Msze św. o Boże błogosławieństwo dla rodzin w naszej Parafii (tzw. 
kolędowe). Bóg zapłać wszystkim za udział w tej wspólnej modlitwie. Dziękuję także 
służbie liturgicznej, organistom, zakrystianom, Dziękuje za ofiary złożone na potrzeby 
naszej Parafii i radnym, którzy je przechowali i wpłacili na konto. Dziękuję za ofiary 
złożone  zwyczajowo przy sprawowaniu Mszy św. Niech dobry Bóg mieszka w waszych 
rodzinach w całym bieżącym roku, niech darzy was potrzebnymi łaskami. W tym łaską 
zdrowia.  

 
 We wtorek o godz. 17.oo  w kościele parafialnym Msza św. szkolna. Zapraszam!! 

 
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 16.oo.  

Przygotowanie do bierzmowania : we wtorek po Mszy św. kl. VII; środę kl. VIII, piątek o 
18.oo kl.VI.  

 
 W piątek wspomnienie św. Agnieszki. O godz. 10.oo  zapraszam na Mszę św. w intencji 

babć i dziadków.  
 

 W czwartek o godz.15.oo zapraszam do salki członków Parafialnego Zespołu Caritas.  
 

 Po Mszy św. w czwartek w Żyrowej można będzie zamówić Mszę św 
 

 Zapowiedzi:  Dawid Jarosz , zam. w naszej Parafii i  Milena Gabor, zam. w Krapkowicach 
= zap. III. 

 Z czasopism: Gość Niedzielny.  
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