
  

   Jeszcze przez trzy dni będą sprawowane Msze św. w intencji parafian z ka-Jeszcze przez trzy dni będą sprawowane Msze św. w intencji parafian z ka-
zaniem, wspólnym kolędowaniem i błogosławieństwem rodzin zamieszka-zaniem, wspólnym kolędowaniem i błogosławieństwem rodzin zamieszka-
łych przy wskazanych w intencji ulicach. Zgodnie z dekretem Biskupa Opol-łych przy wskazanych w intencji ulicach. Zgodnie z dekretem Biskupa Opol-
skiego, zastępują one tradycyjne odwiedziny duszpasterskie.skiego, zastępują one tradycyjne odwiedziny duszpasterskie.

   W czwartek (6 stycznia) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze W czwartek (6 stycznia) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę.św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę.

   W tym dniu o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na spontaniczne kolędowa-W tym dniu o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na spontaniczne kolędowa-
nie Dzieciątku przy żłóbku w naszym kościele. Do udziału zachęcam zwłasz-nie Dzieciątku przy żłóbku w naszym kościele. Do udziału zachęcam zwłasz-
cza dzieci, które mogą albo zaśpiewać kolędę, albo zagrać, albo też przed-cza dzieci, które mogą albo zaśpiewać kolędę, albo zagrać, albo też przed-
stawić jakieś opowiadanie o Bożym Narodzeniu. Do kolędowania włączą się stawić jakieś opowiadanie o Bożym Narodzeniu. Do kolędowania włączą się 
także podopieczni Domu św. Karola z Koźla.także podopieczni Domu św. Karola z Koźla.

   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – po Mszach św. w du-W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – po Mszach św. w du-
chu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Naj-chu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.świętszego Serca Pana Jezusa.

   Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą Objawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą 
niedzielę ofiary będą przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. Bardzo ser-niedzielę ofiary będą przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. Bardzo ser-
decznie dziękuję za wsparcie i ogromną życzliwość.decznie dziękuję za wsparcie i ogromną życzliwość.

   W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii 
śp. Edwarda Janochę, lat 67, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbędzie się w środę, śp. Edwarda Janochę, lat 67, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbędzie się w środę, 
o godz. 13.00 w naszym kościele) oraz śp. Józefa Kowolika (po zmianie: Schau-o godz. 13.00 w naszym kościele) oraz śp. Józefa Kowolika (po zmianie: Schau-
der), lat 65, aktualnie mieszkał w Niemczech, przed laty przy ul. Wolności (po-der), lat 65, aktualnie mieszkał w Niemczech, przed laty przy ul. Wolności (po-
grzeb odbędzie się w naszej parafii; termin zostanie podany). Wieczny odpo-grzeb odbędzie się w naszej parafii; termin zostanie podany). Wieczny odpo-
czynek racz Im dać Panie...czynek racz Im dać Panie...

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  ___________ ___________
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