od 13.11. do 20.11.
Niedziela 13.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ ojca Pawła Leja w r. urodzin, matkę Elżbietę
2. Za ++ ofiarodawców i darczyńców sióstr karmelitanek
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za + ojca Alfreda Muc w r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 O radość wieczną dla kuzyna Janusza Suski - zam. od siostry Damiany
Poniedziałek 14.11. bł. Marii Luizy Merket, zakonnicy, wsp.
17:00 W int. żyjących i ++ członków parafialnego Zespołu Caritas o Bożą opiekę dla przyjaciół
i ofiarodawców

Wtorek 15.11. św. Alberta Wielkiego, biskupa, doktora, wsp.
17:00 Za ++ ojca w r. śmierci, teściów, dziadków i pokr.
Środa 16.11.
17:00 Za ++ męża Pawła Kwas, teściów Henryka, Helenę, szwagrów Bernarda, Karola, szwagierkę
Urszulę z mężem Janem Brol, ++ z rodzin Adamczyk, Wodarczyk, dusze opuszczone
Czwartek 17.11. św. Elżbiety węgierskiej, zakonnicy, wsp.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża, ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, brata Wernera, teściów
Gertrudę i Wilhelma. zięcia Pawła, ojca Eryka, szwagra Wiktora, chrzestną Annę i jej rodzinę
Piątek 18.11. bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża, ojca, dziadka Jerzego Krupok w r. urodzin oraz ++ pokr.
Sobota 19.11.
8:00 Za ++ rodziców Matyldę i Teodora, Rocha i Rozalię, siostrę Urszulę i Anastazję, matkę
chrzestną Marię pokr. z obu stron
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie, łaski
dla Ireny i Eryka Czupalla z ok. 50 r. ślubu o Boże bł. w rodzinie
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie w int.
Dominiki Leja z ok. 40 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
18:00 Za ++ rodziców Paulinę i Franciszka, Annę i Jana, braci, szwagrów, szwagierkę, bratanicę
Mariolę i pokr.
Niedziela 20.11. Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Barbarę Sojka z ok. urodzin oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za wst. św. Cecylii w int. chóru, orkiestry, organistów
17:00 Za + męża Jana w 30 r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców Matyldę i Pawła,
rodzeństwo, wnuka Andrzeja
19:30 Czuwanie modlitewne
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ZAPROSZENIE do OCZEKIWANIA
W przestrzeni mediów oraz w sklepach pojawiły się Święta. Omijajmy, w miarę
możliwości, reklamy, stoiska itp. szerokim łukiem. Omijajmy ciałem i duchem.
Przed Nami piękny czas-Niedzieli Chrystusa Króla oraz Czas Adwentu. Przeżywajmy życie nasze po kolei. Zachowajmy rytm liturgiczny. Potrzebne to jest
każdemu z Nas, a przede wszystkim rodzinie, dzieciom i młodym. Przeżywajmy
ten czas angażując się w życie i dzieła parafii. Udział w Jarmarkach, które
odwiedzamy niech będzie przede wszystkim wykorzystany dla siebie i rodziny
jako Spotkanie Adwentowe. Zachęcam !
W sobotę 19.11. od 17:00 do 21:00 „Bal Świętych i Aniołów”. Obowiązuje strój
świętego lub anioła i bilet-klamerka. Rodziców prosimy o pozostawienie dzieci.
Będziemy się nimi opiekowali. Po zakończonym balu dzieci będzie można odebrać.
W Niedzielę Chrystusa Króla, pragniemy zaprosić Jezusa, aby królował
w naszych domach i rodzinach. Po każdej Mszy św. będzie odmówiona Modlitwa Zawierzenia. Prosimy, aby w tym dniu dzieci (mogą i dorośli) do kościoła
na Msze św. przychodziły w zrobionej i założonej koronie. Wieczorem o 19:30
będzie w kościele i transmisji Czuwanie Modlitewne dla całych rodzin i każdej
osoby. Obecność obowiązkowa … dla swojego dobra i umocnienia na Drogi
życia. Odbędzie się kiermasz „Królewskich Soków”. Będzie można nabywać
zestaw tłoczonych w górach, naturalnych soków, bez dodatku cukru i wody.
W zestawie będą 4 soki 100% (40 zł.): Cytryna -330ml. Imbir-100 ml. Żurawina
-200 ml. Jabłko-330 ml. Będzie można też nabyć soki luzem 750 ml. (13 zł.):
Jabłko; Jabłko+Marchew; Jabłko+Burak; Jabłko+Gruszka. Pragniemy ten dzień
przeżyć jako świadectwo przynależności do Chrystusa Króla i dumy, iż należymy „jako piękni ludzie do fajnego Kościoła”.
W I Niedzielę Adwentu po każdej Mszy św. będzie „Kiermasz Adwentowy”
przygotowany przez Caritas. Do nabycia będą m.in. Świece na stół wigilijny.
Świeca może stać, w domach w widocznym miejscu, przez cały Adwent (nie
będzie zapalana, dopiero podczas Wigilii). Ta świeca niech będzie symbolem
tęsknoty ludzi Starego Testamentu za obiecanym Mesjaszem oraz wyraża Nasze
oczekiwanie na Boże Narodzenie. Przy nie zapalonej świecy lub stroiku przez
cały Adwent szczególnie w niedziele niech gromadzi się rodzina na Modlitwie
i Rozmowie.

Można gromadzić się w szerszym gronie zapraszając sąsiadów, osoby samotne.
Twórzmy szeroki Krąg Rodzinny. O godzinie 16:00 będzie Adwentowe Nabożeństwo - Czuwanie, podczas którego nastąpi Błogosławieństwo świec i stroików.
Szczególnym czasem Adwentowego Czuwania niech będą Roraty. Od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. W czwartki również rano o 5:47. Zapraszamy każdego parafianina, dzieci, młodych, dorosłych. Niech Adwent będzie czasem
postanowień, refleksji, sakramentu pokuty, przebaczenia, rozmowy, prawdziwej
radości a nie tylko przyjemności.
Od niedzieli Chrystusa Króla do końca Adwentu w świątyni, przy balaskach,
będzie skarbonka, do której można składać ofiary z naszych wyrzeczeń, postanowień. Cały dochód, płynący z serca, zostanie przeznaczony dla naszych parafian,
którzy w pożarze stracili swój dobytek.
W Uroczystość Chrystusa Króla nastąpi oficjalne zakończenie obchodów 50 lecia
diecezji opolskiej. W kościele seminaryjnym w Opolu Czuwanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. (początek o godzinie 13:00).

W sobotę 19.11. w kościele seminaryjnym w Opolu odbędzie się diecezjalne Spotkanie młodych (szczegóły na www.lawka.org). Bardzo gorąco zapraszam 3 osoby (ze szkoły ponadpodstawowej lub studentów) o zgłoszenie się do ks. Piotra,
będą delegacją naszej parafii.
W czwartek 24.11. w parafii Zborowskie Spotkanie Bractwa św. Józefa.
Dlaczego tak ważne jest należyte przeżycie czasu Adwentu?
Dramatyczne zawężenie i zniekształcenie pragnień stało się jedną z typowych
cech współczesnej cywilizacji. Prawda ta dotyczy zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Obecnie wielu chce mieć wszystko, od razu i bez wysiłku. W konsekwencji, ma
zwykle niewielkie pragnienia i aspiracje. Wielu dorosłych zgadza się na to, aby
dziecko miało wszytko, czego chce w danym momencie, już teraz. Bez oczekiwania, bez wysiłku. Po co czekać na święta, jak można mieć je od razu. Młody ma
coraz więcej roszczeń, a jednocześnie jest coraz mniej wdzięczny i coraz mniej
się cieszy tym co otrzymuje. Wymaga wiele od innych, a mało od siebie. Często
dzieci mają więcej rzeczy, niż pragnień. Nie pragnie się i nie tęskni za czymś co
jest łatwe do osiągnięcia. Brakuje młodym koniecznego do rozwoju doświadczenia, że na coś z radością się czeka, że czegoś jeszcze się nie ma, że coś jest trudne
do zdobycia, a przez to najbardziej pożądane i cenne. W ten sposób czas dojrzewania, który powinien budzić pragnienia staje się okresem zaspokajania wszelkich potrzeb. Młodzi ludzie coraz więcej mają, ale coraz mniej są obecni w życiu
i coraz mniej pragną. Pojawia się znudzenie, rozczarowanie życiem i samym
sobą, pustka. Ludzie młodzi i nie tylko, już nie wiedzą czego właściwie pragną
i co im daje prawdziwe szczęście. Pojawia się pustka, kryzys, ucieczka od życia.
Dlatego tak ważne jest Adwentowe oczekiwanie na Święta. Oczywiście to co
wyżej napisane nie jest regułą i nie dotyczy wszystkich, ale niestety coraz więcej
osób temu ulega.

Dziś kolekta na cele ludzi bezdomnych, ubogich oraz pomoc Ukrainie. O 16:30
Nieszpory. O godzinie 17:00 w auli Seminarium w Opolu koncert zespołu Dżem.
Szczegóły na plakatach.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Wieczorne Msze św. w tygodniu o 17:00.
Zapisywanie Intencji Mszalnych na cały 2023 rok w poniedziałek w godzinach:
16:00 - 17:00 oraz 17:30 - 18:00.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W czwartek o 17:45 spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII).
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W piątek o 18:00 spotkanie rodziców dzieci I komunijnych.
—————–—–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 10:00 Msza św. w intencji chóru,
orkiestry, organistów.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie
z ul. 1 Maja: Anita Wągrodzka, Gabriela Ziaja, Beata Lorek, Sylwia Muc.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace. Za wszystkie ofiary z racji
wypominek, zostają one przeznaczone na nagrody podczas Rorat oraz dekoracje
świąteczne.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Zapowiedzi przedślubne: 1. Aleksandra Bryndzak Kolonowskie i Joachim
Hajduk Kolonowskie.
——————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Prośba naszego Zespołu Caritas o upieczenie pierników na kiermasz w I Niedzielę Adwentu. Pierniki prosimy przynosić do salki w czwartek 24.11. w godzinach
16:30 - 17:00. Dziękujemy.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym - papież Franciszek: We wszystkie dni
życia codziennego musimy być mężni, potrzebujemy tego męstwa, by iść przez
życie, dbać o naszą rodzinę, pielęgnować naszą wiarę. Apostoł Paweł powiedział
słowa, które warto przypomnieć: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.
Kiedy mierzymy się z codziennym życiem, kiedy pojawiają się trudności, pamiętajmy o tym. Pan umacnia zawsze, nie dopuszcza do tego, by nam brakowało
mocy. Pan nie wystawia nas na większą próbę niż możemy znieść. On jest zawsze z nami .

