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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

 
 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 

1. Dziś obchodzimy w Kościele światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
 

2. Na XXVII EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD zapraszamy dziś o godzi-
nie 17.oo. Jak każdego roku jest to koncert charytatywny przy wyj-
ściu z kościoła można złożyć ofiarę na hospicjum BETANIA. 

 
3. W środę 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Wydarzenie to wzywa nas do gorliwej modlitwy o zjednoczenie podzielonych 

wyznawców Chrystusa. W naszym kościele Msza św. z formularzem o jed-
ność chrześcijan w tym tygodniu codziennie o godzinie 9.oo. Zakończenie 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w środę 25 stycznia w święto na-
wrócenia św. Pawła. Szczegółowy program Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w gablocie. 

 
4. Z kalendarza liturgicznego: 

 

●17.01. wtorek – wspom. św. Antoniego, opata. 
●19.01. czwartek – wspom. bł. Sebastiana Józefa Pelczara, biskupa. 

●21.01. sobota – wspom. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.  
  

5. W piątek 20 stycznia, o godz. 7.oo, na Mszy św. konwenckiej będziemy 

modlić się w intencji solenizanta o. Sebastiana, który obchodzi swoje imie-
niny zakonne. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

6. W piątek o godzinie 18.oo nabożeństwem kolędowym rozpocznie się spo-
tkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio. Msza św. o godz. 19.oo. 

 
7. Próby chóru odbywają się w każdy wtorek i piątek o godz. 19.oo. 

 

8. Spotkania Grupy AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.3o. 
 

9. Wnuczkom przypominamy, że w sobotę Dzień Babci, a w przyszłą niedzielę 

Dzień Dziadka pamiętajmy o życzeniach i modlitwie w ich intencji. 
 

Ogłoszenie zewnętrzne ●Krucjata Różańcowa zaprasza w środę 18 stycz-
nia o godz. 18.oo do kościoła na Górce na Mszę św. w intencji ojczyzny. Po 

Mszy św. pokutny marsz różańcowy ulicami miasta Opola. 
 


