
 
 

 Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego. .                                
O godz.14.oo zapraszam do kościoła  parafialnego na nabożeństwo do Chrystusa Króla. 

 Po nabożeństwie 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.              

Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek  o 17.oo. 
Po Mszy św. spotkanie z S. Agatą dla dziewcząt, które chcą należeć do grona Dzieci 
Maryi. Zapraszam ! 
 

 Za tydzień I Niedziela Adwentu. 
Już po Mszy św. będzie można zaopatrzyć się w opłatki i świece Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom (5 i 12 zł) 
 

 Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zapraszają w najbliższą środę, 28                                                                

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.                                                                                                                                                 

 
 Dzień skupienia dla narzeczonych w Opolu. W sobotę 1 grudnia w godzinach od 10.00 do         

14.00 w kaplicy «Wieczernik» pod kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (wejście 
z tyłu kościoła od strony zakrystii) odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych.  Zgłoszenia –
 pip.opole.pl, 
 

 Ekumeniczna Modlitwa Młodych. W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2018 r. o 
godzinie 16.00, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna 
Modlitwa Młodych. W tym roku tematem przewodnim są słowa z listu św. Pawła do 
Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.” (Ga 5,1) Do udziału w tym 
modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego zaprasza Ksiądz Biskup. 
 

 Dyspensa Biskupa Opolskiego na piątek 30 listopada. Mając na uwadze dobro duchowe 
wiernych chcących świętować tzw. „andrzejki”, Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku 
zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych 
przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 30 listopada 2018 roku. 

 
 W sobotę o godz. 15.3o w kościele parafialnym nauka przedchrzcielna 

 
 Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 10.3o w Żyrowej. 

 
 Z czasopism:  Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.  (prenumerata  Stadt Gottes )                                                       
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