
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 26 listopada – 3 grudnia 2017 r.  
 

 

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 Jubilata Pawła Szulc i o zdrowie w rodzinie. 
 
14.30 – Nabożeństwo z ustanowieniem stopni: kandydatów, kandydatek i ministrantów – 

wręczenie dyplomów uznania. 

15.15 – Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na plebanii. 
 

Poniedziałek – 27.11. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Annę Karolak w 30 dniu po śm. 
    
Wtorek – 28.11. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę Anioła 

Stróża i dary Ducha Św. dla Julii Sklorz w 7 rocz. urodzin. 

 

Środa – 29.11. 

17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

17.30 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych, dobrodziejów kościoła i parafii oraz w int. 
wszystkich Róż Różańcowych żeńskich i męskich naszej parafii. 

 

Czwartek – 30.11. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od wnuczki Sylwii z mężem Grzegorzem.  

 

I Piątek – 1.12. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. p. Marii Leschik – naboż. do NSPJ. 

16.30 – Okazja do Spowiedzi św.  

17.00 – Szk-młodz: Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, szczególnie  
o zdrowie w rodzinie Kempa – naboż. do NSPJ.  

 

I Sobota – 2.12. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  

   7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapł. i zakonne w int. Róży różań. p. Marii  

Leschik – naboż. do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający. 

 
I NIEDZIELA ADWENTU – 3.12. – Rozpoczęcie Okresu Adwentu 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Alojzego i Gertrudę Gorzałka oraz ++, którzy w tym gospo-

darstwie pracowali.   
10.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Huberta Gruca w 17 rocz. śm.  
14.30 – Nabożeństwo Adwentowe – poświęcenie opłatków, wieńców i lampionów. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 26.11.2017 r. 
 

1. Serdeczne podziękowania za dzisiejsze ofiary inwestycyjne złożone na potrzeby parafialne, 

na ogrzewanie naszego kościoła – Bóg zapłać. 
 

2. Dzisiaj po każdej Mszy św. nabożeństwo z poświęceniem rodzin Jezusowi Chrystusowi, 
Królowi Wszechświata i odnowieniem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa  

za Króla i Pana. Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 

3. Dziś w naszej Wspólnocie Parafialny Dzień Ministrantów, Lektorów i Kandydatów.  
O g. 14.30 zapraszam całą Liturgiczną Służbę Ołtarza na uroczyste nabożeństwo z ustano-

wieniem nowych stopni i wręczeniem okolicznościowych dyplomów uznania. Po nabożeń-
stwie zapraszam wszystkich Ministrantów i Kandydatów na poczęstunek do stołu plebanij-

nego. W zakrystii ministranci otrzymali nową gablotkę (plan służby, zasady LSO). 
 

4. Dziękuję Paniom, które w ostatnim tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu 
proszę do sprzątania kościoła Panie: Marię Kempa, Irmę Biber.  

 

5. W środę o godz. 17.00 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – możemy przy-

nieść na kartkach wypisane nasze podziękowania i prośby, które zostaną odczytane w czasie 
nabożeństwa. Zapraszam Parafian do pobożnego i licznego udziału. Po Mszy św. na pleba-

nii spotkanie dla wszystkich Kobiet, które należą do Róży Różańcowej Pani Marii Leschik. 
Serdecznie zapraszam zacne Panie. 

 

6. W tym tygodniu przypadają: I piątek i I sobota miesiąca – zapraszam do pełnego uczestnic-
twa we Mszy św. poprzez sakrament pokuty i pojednania. Okazja do spowiedzi św. w piątek 
od godz. 16.30. Nabożeństwa w stałym porządku. 

 

7. W piątek o godz. 19.45 wyjazd z Rodzicami dzieci I-komunijnych na Apel Jasnogórski  
w Częstochowie. Zbiórka na parkingu koło plebanii. Zapraszam szanownych Rodziców. 

 

8. Z powodu Dnia Skupienia w Opolu dla kapłanów diecezji opolskiej odwiedziny chorych 

będą dopiero w sobotę 9 grudnia od godz. 9.00. 
 

9. Za tydzień I Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy Rok Kościelny i duszpasterski. 

Kolekta tradycyjnie w I niedzielę m-ca na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje  

diecezjalne. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe z obrzędem poświęcenia opłatków  
wigilijnych, wieńców i lampionów adwentowego czuwania i oczekiwania na przyjście  
Chrystusa. Serdecznie zapraszam drogich Parafian. 

10. W sobotę 16 grudnia organizujemy 1-dniowy wyjazd na Jarmark Adwentowy do Drezna. 
W programie: zwiedzanie miasta z Przewodnikiem: Pałac Zwinger, Opera Sempera przy 

Placu Teatralnym, Kościół Dworski, katolicka Katedra zwana również Kościołem Polskim, 

centrum miasta i czas wolny – pobyt na jarmarku. Koszt 115 zł, zapisy w zakrystii. 
11. Ogłoszenie dotyczące cmentarza. W najbliższym czasie będzie wymieniony na nowy  

wyeksploatowany już metalowy kubeł na śmieci. Bardzo proszę o utrzymanie porządku na 
cmentarzu, który jest miejscem świętym, aby nie wyrzucać śmieci do dawnego murowanego 

śmietnika. Na posiedzeniu Rady Parafialnej podejmiemy tę sprawę, aby dobrze ją załatwić. 
 

12. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci oraz Cuda i Łaski Boże. 


