Ogłoszenia Duszpasterskie
18.11 – 25.11.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Za tydzień zbiórka na remont katedry opolskiej.

3.

Dziś swoją uroczystość odpustową przeżywa parafia w Ligocie Turawskiej.

4.

W tym tygodniu przypadają wspomnienia liturgiczne: św. Rafała
Kalinowskiego (wtorek), Ofiarowania NMP (środa), św. Cecylii – patronki
muzyki kościelnej (czwartek) oraz świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac
i Towarzyszy (sobota).

5.

U dołu strony podany jest nowy, aktualny nr konta bankowego naszej parafii.
Ofiary przekazywane na cele parafii odliczać można od podatku dochodowego
– w tym celu w tytule przelewu należy wpisać: „darowizna na cele kultu
religijnego”.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień

25.11 – 02.12.2018
1.

Bóg Zapłać za obecność i modlitwę oraz za sprzątanie naszego kościoła.

2.

Bóg Zapłać za wszystkie składane ofiary.
• Dziś zbiórka na remont katedry opolskiej.
• Za tydzień comiesięczna zbiórka na cele gospodarcze.

3.

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

4.

Za tydzień, I Niedzielą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.
•

Podczas Mszy św. będzie miało miejsce błogosławieństwo wieńców,
świec i lampionów adwentowych.

5.

W piątek święto św. Andrzeja, Apostoła.

6.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
Wszystkim parafianom oraz gościom życzę opieki Matki Bożej
i błogosławieństwa Bożego na cały tydzień
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Aby skorzystać z możliwości odliczenia od podatku ofiar przekazywanych na cele parafii,
należy w tytule wpłaty wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.
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„Przyjdźcie do mnie wszyscy...”
Ewangelia na XXXIII Niedzielę Zwykłą

 Mk 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę,
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

Ewangelia na Niedzielę Chrystusa Króla

 J 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy
to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus:
«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

NIEDZIELA – 18.11.2018 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za + rodziców Antoninę i Stanisława Lenarczyk, + Marię Pietroń
7:30 – Msza św.
oraz za + dziadków z obu stron.
Za + matkę Genowefę Oczkowską w 1 rocz. śm. oraz za + męża
RAD. 9:15 – Msza św.
Leona i syna Kazimierza.
11:00 – Msza św. Za + mamę w rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018
18:00 – Msza św. Intencja wolna

WTOREK – 20.11.2018

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

7:30 – Msza św. Intencja wolna

ŚRODA – 21.11.2018
7:30 – Msza św.

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,

NIEDZIELA – 25.11.2018

KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7:30 – Msza św. Intencja wolna

RAD. 9:15 – Msza św.

Za + męża i ojca Henryka Hermansa w 2 rocznicę śmierci, za +
rodziców oraz za + z pokrewieństwa z obu stron.

11:00 – Msza św. W int. rocznego dziecka Andrzejka Gacek, jego rodz. i rodz. chrzest.

PONIEDZIAŁEK – 26.11.2018
18:00 – Msza św.

O Boże bł. w rodzinie i dar potomstwa.

WTOREK – 27.11.2018
7:30 – Msza św.

Intencja wolna

ŚRODA – 28.11.2018
7:30 – Msza św.

Intencja wolna

Za + rodziców, teściów, męża, brata, bratową, szwagra i + z pokr.

CZWARTEK – 29.11.2018
CZWARTEK – 22.11.2018
18:00 – Msza św.

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Za + mamę Ritę Cieślak na 30 dzień po śmierci.

18:00 – Msza św.

Za + brata, + rodziców, + z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 30.11.2018 Święto św. Andrzeja, Apostoła

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna)

PIĄTEK – 23.11.2018

18:30 – Msza św. (szkolna)

RAD. 17:00 – Msza św. (szkolna) Intencja wolna
Za + Jadwigę i Piotra Lisoń, + Jerzego Merder i + z pokr.
18:30 – Msza św. (szkolna)
z obu stron.

SOBOTA – 01.12.2018
9:00 –

SOBOTA – 24.11.2018

Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

9:00 – Sprzątanie kościoła
Rodzina Połednik
17:00 – Msza św. (niedzielna) Za + żonę, mamę i babcię Monikę Błaszczyk.

Sprzątanie
kościoła

13:00 – Msza św.
17:00 –

Msza św.
(niedzielna)

Intencja wolna
Z ok. 60 rocz. ur. z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalsze
bł. Boże i zdrowie w pewnej intencji.

I SOBOTA MIESIĄCA

Rodzina Pieszczyk
Przez wst. Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Marcela Theda,
jego rodziców i rodziców chrzestnych.
Za + Leokadię Rak na 30 dzień po śmierci.

NIEDZIELA – 02.12.2018 I NIEDZIELA ADWENTU
7:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7:30 – Msza św. W intencji Róż Różańcowych.
RAD. 9:15 – Msza św. Intencja rodziny Twardy.
Przez wst. MBŚ, do NSPJ w int. Małgorzaty i dzieci z rodzinami,
11:00 – Msza św.
z podz. za otrzymane łaski oraz z pr. o dalsze bł. Boże.

