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21 MAJA 2023 | VII NIEDZIELA WIELKANOCNA | UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

  

  

1. Za tydzień przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy w najbliższą sobotę
o godz. 20.00 na czuwanie z okazji Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Rozpoczniemy
konferencją o Duchu Świętym i modlitwą. Będzie przerwa na kawę i herbatę w domu
katechetycznym. Około 22.00 zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia. Konferencję i słowo
Boże wygłosi nasz wikariusz ks. Tomasz Szczeciński. Zapraszamy wszystkich do parafialnego
Wieczernika, aby modlić się o wylanie na nas Ducha Świętego. 

  

2. Zachęcamy do kupna i lektury Gościa Niedzielnego. Dla dzieci jest Mały Gość Niedzielny. 

  

3. Dziękujemy za zrozumienie potrzeb materialnych parafii i złożone dzisiaj ofiary na kolektę
gospodarczą.

  

4. Dzięki staraniom Parafialnej Rady Ekonomicznej nasza parafia otrzymała od Fundacji Orlen
refundację kosztów remontu dachu w wysokości 50 000 PLN, za co składamy wyrazy
podziękowania. Dzięki tej refundacji oraz naszym zbiórkom zredukowaliśmy dług ze 142 000
PLN do 82 000 PLN. 

  

5. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. W niedzielę o godz. 17.45, w tygodniu o godz. 18.00.

  

6. Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza w czwartek po mszy wieczornej na nabożeństwo w
intencji trzeźwości i wolności od zniewoleń.

  

7. Dzieci zapraszamy w piątek na nabożeństwo o  godz. 17.00.
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8. W tym tygodniu dzieci pierwszokomunijne z PSP nr 29 mają próby według harmonogramu na
stronie internetowej. Do Sakramentu Pokuty dzieci przystąpią w czwartek, a Uroczystość I
Komunii Świętej odbędzie się w sobotę. Spowiedź dla rodziców dzieci komunijnych będzie w
piątek po mszy wieczornej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o gorącą modlitwę w
intencji tych dzieci oraz tych, które już przyjęły I Komunię, aby w ich sercach oraz sercach ich
rodziców zawsze było miejsce dla Pana Jezusa.

  

9. Dzieci komunijne z PSP nr 5 w ramach Białego Tygodnia zapraszamy do uczestnictwa od
poniedziałku do piątku w nabożeństwach majowych i wieczornej mszy.

  

10. Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy 3 czerwca na dzień skupienia do
Szwedzkiej Górki. Rozpoczęcie o godzinie 11.00. Serdecznie zapraszamy.

  

11. Życzymy błogosławionej niedzieli i udanego całego tygodnia.

  

  

W ubiegłym tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności:

    
    -  Marek Boczkowski, ul. Batalionu „Zośka”, l. 61,

Janusz Chmarzyński, ul. Batalionu „Zośka”, l. 68.   

  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

  

  

OGŁOSZENIA STAŁE
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SAKRAMENTY

    
    -    Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 6.30, 9.00 i 18.30, w soboty o godz. 8.00 i
18.30 (niedzielna), w niedziele o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30.
 
 
    -    Spowiedź św. w ciągu tygodnia pół godziny przed rozpoczęciem każdej Mszy św.,
dodatkowo w sobotę od 17.30 do końca Mszy św. wieczornej, w niedzielę podczas każdej Mszy
świętej.     
    -    Chrzest św. w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.30, w czasie wakacji o godz.
11.00. Prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej na dwa tygodnie przed
planowanym chrztem.     

  

  

NABOŻEŃSTWA

    
    -  Nieszpory niedzielne z adoracją Najświętszego Sakramentu w niedziele o 17.45.

  
    -  Nabożeństwa dla dzieci: I i III piątek miesiąca Eucharystia o godz. 17:00, II i IV piątek
miesiąca nabożeństwo o godz. 17:00; w czasie Wielkiego Postu o godz. 16:45.
 
    -  Droga Krzyżowa: w piątki Wielkiego Postu o 17.45.  
    -  Gorzkie Żale  w niedziele Wielkiego Postu o 17.45.  
    -  Koronka do Miłosierdzia Bożego  prowadzona przez wiernych w kaplicy adoracji w dni
powszednie o godz. 15.00.   
    -  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P  w soboty po Mszy św. porannej (w I sobotę
miesiąca wspólny Różaniec zaraz po Mszy św.).
 
    -  Wieczory uwielbienia w każdą trzecią niedzielę miesiąca (obecnie odbywają się w
różnych kościołach w Opolu, dlatego zachęcamy, by śledzić informacje podawane przez
organizatorów - TUTAJ ).  
    -  Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w ostatni piątek miesiąca. 
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DUSZPASTERSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

    
    -  Plan spotkań dla kandydatów do sakramentu bierzmowania - TUTAJ   
    -  Zbiórki ministranckie w soboty o 9.30 w domu katechetycznym.  
    -  Spotkania dla Dzieci Maryi w soboty o 10.00 w domu katechetycznym.  

  

  

INFORMACJE KANCELARYJNE

    
    -  Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do
18.00.   
    -  Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych zawsze w sobotę poprzedzającą
chrzest św. o godz. 19.30 w domu katechetycznym.
 

  

  

INNE:

    
    -  Biblioteka parafialna czynna jest we wtorki od 16.00 do 18.00.  
    -  Świetlica Cegiełka otwarta jest od poniedziałku do piątku od 13.00 do 19.00.  

    

1. Poniedziałek Wielkanocny to zwyczajowo drugi dzień świąt.

  

2. Bóg zapłać za złożone w ubiegłym tygodniu ofiary na kolektę gospodarczą w wysokości
16ÂÂÂÂÂ 450. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na KUL, za tydzień na Caritas diecezji.
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3. W tym tygodniu rano we wtorek i czwartek są wolne intencje mszalne.

  

4. We wtorek i środę kancelaria parafialna będzie nieczynna.

  

5. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.

  

6. Dzieci zapraszamy w piątek na mszę szkolną o 17.00, młodzież i studentów na spotkanie o
19.30.

  

7. Katecheza przedchrzcielna odbędzie się w sobotę po mszy wieczornej w domu
katechetycznym.

  

8. W tym tygodniu przypadają Pierwszy piątek i sobota miesiąca. W sobotę zapraszamy na
zmianę tajemnic różańcowych.

  

9. Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do kościoła na godzinę 15.00 na
wspólną modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia.

  

10. Liturgiczny obchód Uroczystości Zwiastowania Pańskiego w tym roku został przeniesiony
na poniedziałek 4 kwietnia. W tym dniu będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. Będzie
możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. 

  

11. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Triduum
Paschalnego. Księzom pełniącym posługę sakramentalną, animującym muzycznie liturgię,
organistkom, LSO: szafarzom, ministrantom, lektorom i mariankom. Sprzątającym i
dekorującym kościół oraz kaplicę, Boży Grób i Ciemnicę. Dbającym o nagłośnienie. Gorące
podziękowanie wszystkim Wam, którzy przybyliście, aby uczestniczyć w obchodach Triduum
Paschalnego tworząc rozmodloną wspólnotę ludu Bożego.
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12. Wszystkim życzymy, aby zmartwychwstanie Pana Jezusa przemieniało serca i przybliżało
nas do Boga.
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