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 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 1 stycznia 2023 
 

Wiernym i Gościom naszego kościoła i klasztoru składamy najserdeczniejsze życzenia 

Noworoczne: niech Pan błogosławi i strzeże, darzy zdrowiem i ubogaca radością. Niech ten 

nowy 2023 rok będzie bogatszy w osobiste pogłębienie wiary i dary Opatrzności Bożej. 

Zachowujmy wobec siebie prawdziwą uprzejmość i wolę wzajemnej pomocy. Każdemu 

życzymy wszelkich łask i darów Bożych. 

 

W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – TRZECH KRÓLI. Msze św. w 

porządku niedzielnym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 19.00 – 21.00. Na Mszach świętych 

poświecenie kredy, kadzidła i wody.  
 

Chrystus objawił się Mędrcom, którzy uznali Go za swego Pana i Zbawiciela i złożyli 

Mu dary: złoto – kadzidło – mirrę. Pokłon Trzech Mędrców zapowiada uznanie Jezusa za 

Zbawiciela wszystkich ludzi, niezależnie od tego, kim są. Cały świat przychodzi do Jezusa, 

który pragnie abyśmy braciom wskazywali drogę do Niego. Dlatego w piątek wspierać 

będziemy misjonarzy, aby mogli skutecznie przepowiadać Ewangelię w miłości do 

Chrystusa i braci. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek na misje i Krajowy Fundusz 

Misyjny.  

 

Orszak Trzech Króli 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przemaszeruje 

ulicami Opola w piątek 6 stycznia 2023 r. O godz. 14.30 zbiórka na parkingu przed 

Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (ul. Piastowska 14A). O godz. 15.00 wymarsz 

Orszaku, który przejdzie ulicami: Barlickiego, Piastowską, Zamkową, Plac Wolności i 

Ozimską. Następnie na placu św. Jana Pawła II pokłon Trzech Króli oraz wspólne śpiewanie 

kolęd. Hasło tegorocznego orszaku brzmi: „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. 

Za tydzień́ w niedzielę – Święto Chrztu Pańskiego. W tym dniu miesięczne spotkanie 

miejscowej wspólnoty FZŚ. O godz.15.00 Msza Św. i Adoracja przy Żłobku. Następnie 

spotkanie opłatkowe w klasztorze. Zapraszamy. Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie 

mszy św. w naszym kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać́”. Sala Anawim będzie 

otwarta w godzinach od 14.00 do 16.30 do 6 stycznia włącznie.  Zapraszamy na kawe, 

herbatę i korzenne ciastka i dziękujemy tym którzy nas odwiedzili.    

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 

A wszystkim gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru 

życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa + 

POKÓJ I DOBRO. 


