
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 12 – 19 listopada 2017 r.  
 

 
XXXII Niedziela Zwykła – 12.11. – DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ w rodzinie Loose, Wieczorek i Lesik. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika w 27 rocz. śm. 
 Nabożeństwo – Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 

Poniedziałek – 13.11. – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I męcz. polskich 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Bernarda, syna Józefa, zięcia, brata z zoną, rodziców z obu 

stron i wszystkich ++ z rodzin Lesik, Hadzik i Pietrucha.  
    
Wtorek – 14.11. – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 
  7.00 – Do Miłos. Bożego i MB Różańcowej za ++ Małgorzatę i Piotra  
 oraz chrzestnego Antoniego. 
 

Środa – 15.11.  

17.00 – I NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

17.30 – Za + Annę Karolak – of. od Róży różańcowej p. Marii Leschik. 

 

Czwartek – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU 

   7.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Ryszarda Osyra, brata Józefa, 2 szwagrów, dziadków Lesik, 

Hadzik, Osyra, Wiendlocha i ++ z tego miejsca.  

 

Piątek – 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy   

17.00 – Msza św. szk-młodz: Do Miłos. Bożego za + ojca i dziadka Jerzego Roj, Andrzeja  
Wróbel, Waltra Świtała oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. 6 i 7. 

 

Sobota – 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

   7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  

dla Weroniki z ok. 18 urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny Sykulski. 
 
XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11. 
   8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzi-

nie Marii Leschik oraz do Miłos. Bożego za + męża i ojca Piotra Leschik. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Woś, Łucję i Wincentego  

Galiczak, żonę Genowefę oraz wszystkich ++ z pokr. 
 Nabożeństwo w intencji Rodzin parafii. 

  

 

Aby Rodziny były BOGIEM silne 
 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 12.11.2017 r. 
 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę z przeznaczeniem na wsparcie naszych parafialnych  

potrzeb – na energię elektryczną oraz przed kościołem za „Dar Serca” dla chrześcijan  
prześladowanych za wiarę. Indywidualnie można także wziąć udział w akcji SMS-owej. 

 

2. Dziękuję drogim Paniom, które w ostatnim tygodniu zadbały o czystość naszego kościoła. 

W tym tygodniu proszę: Barbarę Jelonek i Halinę Serafin. 
 

3. Dziękuję za Wasze dary stół plebanijny, za każdą okazaną życzliwość i pomoc, również 
dzieciom i młodzieży za ofiarowane przybory szkolne dla dzieci z Kamerunu.  

 

4. W sposób szczególny podziękowania składam Panu Prezesowi Teodorowi Pandlowi  

z Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za przekazanie darowizny dla naszej parafii, która 

wesprze nasze wspólne parafialne potrzeby – Bóg Zapłać.  
 

5. W środę o g. 17.00 bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Parafian, a szcze-
gólnie Członkinie i Członków wszystkich Róż Różańcowych na pierwsze Nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

6. W czwartek święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu, który od kilku lat 

jest gruntownie remontowany. Całkowity koszt renowacji to ok. 20 mln zł. 
 

7. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej spotkanie dla bierzmowańców z kl. 6 i 7  

szkoły podstawowej. Obecność obowiązkowa. 
 

8. W sobotę nasi lektorzy będą uczestniczyć w  specjalnych warsztatach dla lektorów w Domu 
Formacyjnym przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.  

 

9. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał 

ROGALE ŚW. MARCINA – polecamy te smakołyki do niedzielnej kawy. Ewentualny dochód  

będzie przeznaczony na cele charytatywne naszej parafii. Kolekta na potrzeby naszego  

kościoła i parafii. Parafia Łomnica obchodzi Jubileusz 100-lecia kościoła i odpust ku czci 

św. Katarzyny Aleksandryjskiej, suma jubileuszowa o g. 11.00 pod przewodnictwem ks. bpa 
Rudolfa Pierskały. 

 

10. W minionym tygodniu została uruchomiona parafialna strona internetowa pod adresem 

www.parafiawedzina.pl – zapraszam do odwiedzania tej parafialnej witryny. Będą tam 
umieszczanie archiwalne i bieżące wiadomości oraz zdjęcia z życia naszej parafialnej 
Wspólnoty. 

 

11. Intencje mszalne możemy zamawiać po Mszach św. w zakrystii. 
 

12. W sobotę 16 grudnia organizujemy pielgrzymko-wycieczkę na Jarmark Adwentowy  

do Drezna, koszt 115 zł od 1 osoby. Zapisało się już ponad 20 osób. 


