Parafia
pw. CHRYSTUSA KRÓLA
w Opolu- Metalchemie
Opole 23 - 12 - 2012

Nr 174
Niedziela IV Adwentu– 23.12.2012
KOLÊDA W TYM TYGODNIU:
28.12 pi¹tek godz. 15.30
Ul. Z³ota 2,4,6,8
29.12 sobota godz. 10.00
Ul. Z³ota 10, 12, 14, 16, 18,

30.12 niedziela godz. 14.00
Ul. Z³ota 20, 22, 24, 26

OGRODZENIE WOKÓ£ KOŒCIO£A
Przekazuj¹c darowiznê na cele kultu religijnego w tym m.in.
budowê ogrodzenia i dokonuj¹c wp³aty wy³¹cznie na konto
bankowe naszej parafii 43 8876 0009 0038 6087 2000 0002
, w rozliczeniu PIT np. za 2012 r. mo¿na uwzglêdniæ
przekazan¹ w danym roku darowiznê i tym samym
zmniejszyæ podstawê opodatkowania. Przyk³adowo
przekazuj¹c 100 z³ darowizny otrzymuje siê zwrot w wys.
18% przekazanej darowizny czyli 18 z³.
www.parafia-metalchem.pl
tel. 77 546 73 46
e-mail: proboszcz@parafia-metalchem.pl
Parafialne konto bankowe:70 8876 0009 0038 6087 2000 0001
Opole ul. Sandomierska 1 tel./fax. 774556426

* Jutro Wigilia Uroczystoœci Narodzenia Pañskiego. Msza Œw bêdzie o
godz. 7.00, nastêpnie o godz. 16.00 pasterka dla dzieci, o pó³nocy
pasterka w intencji Parafian. W pierwszy i drugi dzieñ œwi¹t Msze
Œwiête jak w ka¿d¹ niedzielê.
* W œrodê Ksi¹dz Proboszcz z parafii w Szczepanowicach zaprasza na
wspólne kolêdowanie do Opolskiego Betlejem o godz. 15.30 na plac
przy koœciele œw. Józefa w Opolu – Szczepanowicach
* W czwartek œwiêto œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty. W tym dniu
tradycyjnie b³ogos³awieñstwo wina
* W pi¹tek Œwiêto Œwiêtych M³odzianków. Zapraszam na Mszê Œwiêt¹
o godz. 18.00 wszystkie dzieci; po Mszy Œw. bêdzie specjalne
b³ogos³awieñstwo dzieci.
* Za tydzieñ w niedzielê œwiêto Œwiêtej Rodziny
* Dziêkujê wszystkim, którzy troszcz¹ siê o wygl¹d naszych
koœcio³ów, o obejœcie koœcio³ów i paniom sprz¹taj¹cym koœció³.
Szczególne podziêkowania kierujê do Panów, którzy przywieŸli i
ustawili choinki i wszystkim, którzy przyczynili siê do piêknego
prze¿ycia Uroczystoœci Bo¿onarodzeniowych
* Dzisiejsza kolekta oraz za tydzieñ przeznaczona jest na potrzeby
parafialne. Kolekta z pasterki tradycyjnie przeznaczona jest na
Fundusz Obrony ¯ycia (Dom Matki i Dziecka w Opolu, oœrodek
adopcyjny i poradniê katolick¹), zaœ kolekta w drugi dzieñ œwi¹t
przeznaczona jest na Wydzia³ Teologiczny w Opolu; za z³o¿one
ofiary sk³adam serdeczne „Bóg zap³aæ”.
* Okazja do spowiedzi codziennie pó³ godziny przed ka¿d¹ Msz¹ Œw.

Poniedzia³ek – 24.12 Wigilia Narodzenia Pañskiego
7 Za + Artura Adamowskiego w 30 dzieñ po œmierci
1600 Pasterka dla dzieci
2400 Pasterka w intencji parafian
00

Wtorek – 25.12 Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
9 Grotowice : W intencji parafian
00
11 Do B. Op. (…) w pewnej intencji
1800 Za + Weronikê Preœ w 20 rocznicê œmierci
30

Œroda – 26.12 Œwiêto œw. Szczepana, pierwszego mêczennika
9 Grotowice : Do B. Op. (…) w intencji Marcina i Bo¿eny
Oczkowskich i w intencji ca³ej rodziny
00
11 Do B. Op. (…) w intencji rodziny Janaszczyk
00
18 Za + Irenê Adamczyk – Msza ofiarowana od rodzeñstwa
30

Czwartek – 27.12 Œwiêto œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty
00
18 Za + szwagra Jana Bednarczyk w 10 rocznicê œmierci, ++
rodziców z obu stron oraz o zdrowie dla siostry Genowefy
Pi¹tek 28.12 Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
00
18 Za ++ W³adys³awê i Stefana Wyrwa, Mariê i Konrada Zaremba,
Stanis³awê i Antoniego Garbowskich i Mariê Polaszczyk
Sobota 29.12
17
Grotowice: Za + kole¿ankê Dominikê Kalinowski – od
kole¿anek i kolegów z klasy
00

Niedziela – 30.12 Œwiêto Œwiêtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
30
9 Grotowice : Za + babciê Barbarê Golec w 10 rocznicê œmierci,
+ dziadka Adolfa Golec i ++ z pokrewieñstwa
00
11 Za ++ rodziców Katarzynê i Marcina Bzdoñ, ++ rodzeñstwo i
krewnych
00
18 Za + Boles³awa Godlewskiego w 20 rocznicê œmierci

Komunikat Biskupa Opolskiego o zbiórce ofiar
na Fundusz Ochrony ¯ycia
Nadchodz¹ca uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia staje siê dla
nas inspiracj¹ i nakazem pochylenia siê nad ka¿dym
cz³owiekiem znajduj¹cym siê w sytuacji kryzysowej.
W sposób szczególny prowadzi nas do jeszcze wiêkszej troski
o ¿ycie dzieci. W³aœnie w wydarzeniach zwi¹zanych
z narodzinami Chrystusa w ubogiej stajence mo¿na rozpoznaæ
historiê przyjœcia na œwiat wielu dzieci.
Koœció³ opolski od wielu lat poprzez Diecezjaln¹ Fundacjê
Ochrony ¯ycia podejmuje szerokie dzia³ania, których celem
jest pomoc dzieciom zagro¿onym w swoim istnieniu,
samotnym matkom oraz ofiarom przemocy, które bez naszego
czynnego zaanga¿owania nie maj¹ szans na godne ¿ycie.
W roku ubieg³ym Dom Matki i Dziecka prowadzony przez
siostry el¿bietanki otoczy³ bezpoœredni¹ opiek¹ 67 matek
i dzieci. Szczêœliwe miejsce w rodzinach adopcyjnych
znalaz³o dziêki Katolickiemu Oœrodkowi Adopcyjnemu 27
dzieci, a kolejnych 27 umieszczono w rodzinach zastêpczych.
Od wrzeœnia tego roku dzia³a te¿ w Domecku – wspierany
przez nasz¹ Fundacjê Ochrony ¯ycia – Rodzinny Dom
Dziecka.
Wszystkie te dzia³ania s¹ mo¿liwe miêdzy innymi dziêki
ofiarom zebranym na tacê podczas Pasterki Bo¿ego
Narodzenia.
Dziêkuj¹c za Wasz¹ dotychczasow¹ pomoc, dalej
serdecznie zachêcam wszystkich wiernych do wsparcia tej
szlachetnej inicjatywy. Ka¿da, nawet najmniejsza ofiara na ten
cel to czynny nasz udzia³ w budowaniu kultury ¿ycia i mi³oœci.
Wszystkim ofiarodawcom z serca dziêkujê i b³ogos³awiê
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

