
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 19 – 26 listopada 2017 r.  
 

 

XXXII 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.  

10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Woś, Łucję i Wincentego  
Galiczak, żonę Genowefę oraz wszystkich ++ z pokr. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin parafii. 
 

Poniedziałek – 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
 7.00 – Do Miłos. Bożego za + syna Ryszarda Kaczmarzyk, męża Pawła, rodziców z obu stron 

oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca.   
    
Wtorek – 21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP 

17.00 – Do B. Op. i wstaw. MB Różańcowej o błog. Boże  i zdrowie w rodzinie Wicher. 

 Spotkanie dla Rodziców dzieci I-komunijnych. 
 

Środa – 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy, patronki muzyki kościelnej 

17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ żonę Mariannę Parkitny, syna Darka, ++ rodziców Parkitny, 

swatów Dyksik i swatkę Henrykę Loska. 

 Spotkanie dla Rodziców ministrantów, lektorów i kandydatów. 
 

Czwartek – 23.11.  

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ męża i ojca Ryszarda, rodziców Piotra i Agnieszkę Osyra,  

Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, rodzeństwo, + Franciszkę Zug  

i wszystkich ++ z tego miejsca.  
 

Piątek – 24.11. – Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 

17.00 – Msza św. szk-młodz: Do Miłos. Bożego za + ojca Emila w rocz. śmierci i + matkę  

Matyldę Chmiel. 

 Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. II i III gimnazjum. 
 

Sobota – 25.11. 

   7.00 – Do B. Op. i MB o błog. Boże, opiekę i szczęśliwe rozwiązanie dla Sonii i Piotra Jonek.  
 

Niedziela – 26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Pawła Knop z ok. urodzin oraz ++ z rodziny Knop, 

Hoffman i Szmilewskich.  

10.00 – Do B. op. i MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże z ok. 70 
rocznicy urodzin Pawła Szulc i o zdrowie w rodzinie. 

 

14.30 – Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  

 Ustanowienie kandydatów, kandydatek i ministrantów – wręczenie dyplomów. 

15.15 – Spotkanie dla ministrantów i rodziców na plebanii. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 19.11.2017 r. 
 

1. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła i parafii – Bóg zapłać. Po każdej Mszy św. 

Parafialny Zespół Caritas rozprowadza pyszne ROGALE Św. Marcina – polecamy te sma-

kołyki do niedzielnej popołudniowej kawy. Ewentualny dochód będzie przeznaczony  

na cele charytatywne w naszej parafii, przygotowanie paczek świątecznych dla Seniorów  

naszej parafii. 
 

2. Dziękuję Paniom, które w tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu do sprząta-

nia proszę Panie: Urszulę Męcka i Karolinę Męcka. 
 

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 17.30 na plebanii spotkanie dla rodziców dzieci  

I-komunijnych (sprawy organizacyjne, m.in. fotograf).  
 

4. W środę wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i muzyków kościelnych. Naszym orga-

nistom dziękujemy za ich posługę, życzymy Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa  

św. Cecylii w dalszej zaszczytnej posłudze na chwałę Boga i człowieka. 

O godz. 17.00 zapraszam na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo 

dziękuję wszystkim Parafianom, którzy w ubiegłą środę uczestniczyli tak licznie  

w I nabożeństwie, a szczególnie Różom Różańcowym naszej parafii – Bóg zapłać. 

5. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej spotkanie dla bierzmowańców z kl. II i III  

gimnazjum. Obecność jest obowiązkowa. 
 

6. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy 

św. nabożeństwo z poświęceniem rodzin Jezusowi Chrystusowi. Kolekta inwestycyjna –  

na ogrzewanie kościoła. W naszej Wspólnocie będzie to Parafialny Dzień Ministrantów, 

Lektorów i Kandydatów. O g. 14.30 zapraszam Liturgiczną Służbę Ołtarza na uroczyste  

nabożeństwo z ustanowieniem funkcji i wręczeniem dyplomów. Po nabożeństwie zapra-

szam Liturgiczną Służbę Ołtarza z Rodzicami na plebanię na wspólny poczęstunek.  

Spotkanie organizacyjne dla rodziców ministrantów i kandydatów w środę po wieczor-

nej Mszy św. o godz. 18.00 na plebanii. Serdecznie zapraszam do tego wspólnego dzieła.  

Będzie to podziękowanie za piękną, gorliwą i odpowiedzialną Służbę przy ołtarzu. 

Zbiórka i próba liturgiczna w kościele dla kandydatów i kandydatek w sobotę o g. 10.30. 
 

7. Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii, do nabycia jest prasa katolicka, m.in.  

Cuda i Łaski Boże. 
 

8. Bezpłatne badania wad postawy u dzieci. W odpowiedzi na prośbę Szpitala Vital Medic w Klucz-

borku, za zgodą Biskupa Opolskiego, prosimy o przekazanie w ogłoszeniach parafialnych i w ga-

zetkach drukowanych w parafiach Kluczborka i okolic pożytecznej społecznie informacji następu-

jącej treści: Szpital Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku informuje  

o bezpłatnych badaniach wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Szczegółowe informację  
dostępne na stronie www.vitalmedic.pl 


