
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 29 października – 5 listopada 2017 r.  
 

XXX Niedziela Zwykła – 29.10. – (Czas zimowy) 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Juliusza Wicher, ++ Ignacego i Stefanię 

Matysiak, brata Stanisława, bratową Zofię oraz ++, którzy w tym gospodarstwie                 
pracowali. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Łucję Kostorz w rocz. śm., ++ ojca Wilhelma, siostrę  
Brygidę, teścia Stanisława Koper, szwagra Andrzeja i + Huberta Kruz.  

    Nabożeństwo różańcowe. 
Poniedziałek – 30.10. 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Nabożeństwo Różańcowe.  
17.30 – Za żyjących i zmarłych Parafian, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.  
Wtorek – 31.10. 
16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Nabożeństwo Różańcowe.   
17.30 – Do Miłos. Bożego za + szwagra Bolesława Chmielewskiego – of. od Marii i Józefa            

Wołek.  
Środa – 1.11. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
   8.00 – Do Mił. Bożego za ++ Elżbietę i Piotra Gajek, Emilię Staniczok, Gerarda Born i całe  

++ pokr. z rodzin Gajek, Staniczok i Born.  
10.00 – Za ++ Parafian polecanych w tegorocznych wypominkach-zaleckach. 
11.30 – Nabożeństwo za Zmarłych – rozpoczęcie przy starym kościele – procesja na cmentarz. 
I Czwartek m-ca – 2.11. – Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny 
 8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Jana i Annę Serafin, Piotra i Rozalię Mrosek,               

siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną                      
oraz ++ dziadków – naboż. w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ z naszych Rodzin i ++ Parafian. 
I Piątek m-ca – 3.11. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
   7.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z II Róży różań. męskiej (dawna + śp. Teodora Lelonek).  

 Naboż. do NSPJ. 

16.30 – Okazja do spowiedzi św. 
17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Msza św. szk-młodz: Do B. Op. i MBNP z podz za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

Boże i zdrowie w rodzinie Toman i Pawelczyk. 
I Sobota m-ca – 4.11. – Św. Karola Boromeusza, biskupa, czcimy Niepokalane Serce Maryi 
   7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapł. i zakonne w int. II Róży różań. męskiej. 

 Różaniec za Zmarłych z wypominkami – naboż. do Niepokalanego Serca Maryi. 

   9.00 – Odwiedziny Chorych. 
14.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie                 

dla Jerzego i Klary Marzetz w kol. rocz. ślubu. 
XXXI Niedziela Zwykła – 5.11. 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Tomasza Gaida, Elżbietę i Józefa Skubała,              

+ ciotkę Franciszkę. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ciotkę Gertrudę Imiołczyk w 1 rocz. śm. 
14.30 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29.10.2017 r. 
 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne – na ogrzewanie naszego kościoła, 
za złożone przez Was ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę kolekta  
na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. 
 

2. W związku ze zmianą czasu w tym tyg. modlitwa różańcowa o g. 17.00, a Msze św. o 17.30. 
3. Okazja do Spowiedzi św. w poniedziałek i wtorek od g. 16.30. 
4. Dziękuję Paniom, które w ostatnim tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu 

do sprzątania kościoła proszę Panie: Elżbietę Maj i Annę Jelonek. Dziękuję także za dary  
na stół plebanijny, za Wasze dobro, pomoc, troskę  o nasz piękny kościół i parafię. 

5. Kończy się miesiąc październik, poświęcony modlitwie różańcowej. W piątek po Mszy św. 
szkolno-młodzieżowej rozstrzygnięcie konkursu różańcowego dla dzieci, dlatego  
do czwartku proszę o przyniesienie do zakrystii plansz z  naklejonymi obrazkami potwier-
dzającymi udział w nabożeństwach różańcowych. Proszę też o pozostawienie plansz  
do odwiedzin kolędowych.  

6. W środę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele  
w porządku niedzielnym – o g. 8.00 i 10.00. Tradycyjnym zwyczajem o g. 11.30  
zapraszam wszystkich Parafian na nabożeństwo za naszych bliskich Zmarłych, które  
rozpoczniemy w miejscu starego kościoła, a następnie procesja na parafialny cmentarz.    

7. W czwartek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Msze 
św. w tym dniu o g. 8.00 i 17.30. Po Mszy św. porannej nabożeństwo w intencji nowych  
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o 17.00 różaniec za Zmarłych polecanych  
w tegorocznych wypominkach-zaleckach.  

8. Zachęcam, aby do środy 8 listopada uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych  
za Zmarłych z wypominkami – niech to będzie wyraz naszej pamięci i miłości  
do naszych bliskich Zmarłych. Kartki z wypominkami możemy składać w zakrystii,  
za Waszą ofiarność i hojność składam serdeczne Bóg zapłać. 

9. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół publiczną w Uroczystość 
Wszystkich Świętych od południa oraz w Dzień Zaduszny mogą dostąpić odpustu zupełnego 
za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze 
nasz, Wierzę i dowolna modlitwa wg intencji Ojca Świętego, przystąpienie do sakramentu 
pokuty i przyjęcie Komunii św. oraz brak przywiązania do grzechu. Wierni którzy nawiedzą 
cmentarz w dniach 1 - 8 listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać 
odpust zupełny za zmarłych. 

10. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota miesiąca: 
- w piątek o g. 7.00 Msza św. z nabożeństwem do NSPJ, o 17.00 różaniec z Zmarłych  
z wypominkami, o 17.30 Msza św. szkolno-młodzieżowa, 
- w sobotę o g. 7.00 Msza św. z różańcem za Zmarłych z wypominkami i nabożeństwo  
do Niepokalanego Serca Maryi, o g. 9.00 odwiedziny Chorych, na Jasnej Górze Narodowa 
Pielgrzymka Mężczyzn pod hasłem: „Męskie oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu 
Królowej”. 

11. Również w sobotę o g. 16.00 wyjazd – niespodzianka dla naszych Lektorów, Ministran-
tów, Kandydatów i Kandydatek – zgłoszenia chętnych u ks. proboszcza. 

12. Bardzo dziękuję Parafianom za przygotowanie naszego cmentarza do godnego przeżycia 
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, proszę także o niezbędne porządki  
po tych dniach, jest załatwiana sprawa wymiany uszkodzonego śmietnika na cmentarzu. 

13. Do nabycia prasa katolicka: dla dzieci Mały Gość, dla starszych Nasza Arka. 
14. Ogłoszenie dla dzieci i rodziców! Zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii do włączenia 

się w akcję charytatywną – „POMOC DLA DZIECI Z KAMERUNU”. Do połowy listopa-
da dzieci mogą przynosić przybory szkolne lub ofiarę – „Dar Serca” dla dzieci w Kameru-
nie w Afryce. W zakrystii został umieszczony specjalny kosz, gdzie można składać te ofia-
rowane dary. Już teraz dzieciom i rodzicom bardzo dziękuję za zrozumienie i otwarte  
Serce.  


