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 W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ.  

O godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza św. i spotkanie w 

klasztorze. 

 

 Dziś obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich. Towarzyszy mu hasło: 

«Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14,7)». Papież Franciszek zachęca nas do 

wrażliwości i otwartości serca na potrzeby osób ubogich i bezdomnych. Jest to 

zaproszenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia 

dobra. Światowy Dzień Ubogich staje się okazją, aby jeszcze bardziej 

uwrażliwić nas na pomoc drugiemu człowiekowi. W naszej diecezji centralne 

obchody Dnia Ubogich będą miały miejsce w Opolu. W katedrze opolskiej o 

12.00 Biskup Opolski Andrzej Czaja odprawi Eucharystię w intencji 

wszystkich ubogich i potrzebujących. Po Mszy św. w ogrodzie biskupim 

będzie poczęstunek (ciepły obiad oraz kołocz) dla biednych i samotnych.  

 

    Obchody liturgiczne tygodnia: 

- w poniedziałek wspomnienie św. Dydaka z Alcali, zakonnika, patrona braci 

zakonnych, w tym dniu msza św. w intencji braci niekapłanów naszego 

klasztoru: br. Jerzego i br. Gaudentego o godz. 7.oo – zapraszamy, 

- we wtorek Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu, 

- we środę Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ w Polsce, 

o godz. 17.oo msza w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ, 

- w czwartek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 

- w piątek wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy 

- w sobotę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, 

- w przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

 

 Krucjata Różańcowa zaprasza w najbliższą środę 17 listopada na Marsz 

Pokutny ulicami Opola. Więcej informacji na plakacie. 

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA   14 listopada 2021 



 

 W piątek 19 listopada zapraszamy na comiesięczne spotkanie, podczas, 

którego świętować będziemy XV rocznicę erygowania naszej Grupy Modlitwy 

Św. Ojca Pio. Od godz. 18.oo adoracja Najświętszego Sakramentu oraz 

nabożeństwo różańcowe za zmarłych członków. O godz. 19.oo msza św. we 

wszystkich polecanych intencjach. 

 

 Zapraszamy wiernych do udziału w ŁAŃCUCHU ADORACJI 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DOOKOŁA ŚWIATA. W sobotę, 

20 listopada, o godz. 18.00 nasz kościół zjednoczy się z całym światem na 

uwielbieniu Boga w tysiącach miejsc na sześciu kontynentach. W tym roku 

dziekujemy za owoce Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w 

Budapeszcie. 

  

 Przyszłą niedzielę 21 listopada przeżywać będziemy jako dzień modlitewnej 

i materialnej solidarności z migrantami. Przed kościołem zbiórka ofiar na ten cel. 

 

 W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej 

przypomninamy o obowiązujących zasadach sanitarnych w czasie epidemii, 

zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz Kościoła. Ich 

respektowanie jest nadal przejawem troski o życie i zdrowie własne i innych 

uczestników liturgii w trudnym doświadczeniu narastającej kolejnej fali epidemii.  

 

 Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie mszy św. w naszym kościele 

 składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

 Niech Bóg darzy was obficie swoim błogosławieństwem. 

 


