
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 5 – 12 listopada 2017 r.  
 

 

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. 
 

Poniedziałek – 6.11. 
17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 
17.30 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Lelonek – of. od członków II Róży męskiej. 
 
Wtorek – 7.11. – DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

  7.00 – Za Parafian, o ducha głębokiej pobożności eucharystycznej dla Rodzin parafii. 

 Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

16.30 – Adoracja dla dzieci szkolnych oraz kandydatów do bierzmowania. 

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami – zakończenie Adoracji Najśw. Sakramentu. 

17.30 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Lelonek w 30 dniu po śm. 

 

Środa – 8.11.  

17.00 – Różaniec za Zmarłych z wypominkami. 

17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców, zięcia Piotra, ++ rodzeństwo i całe pokr. Kuliberda, 
Matusek. 

 

Czwartek – 9.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

   7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Juliusza i Gertrudę Wicher, ++ rodziców Ignacego i Stefanię, 
brata Stanisława i bratową Zofię Matysiak, ++ pokr. z obu stron.   

 

Piątek – 10.11. – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła   

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

 

Sobota – 11.11. – Św. Marcina z Tours, biskupa, Święto Niepodległości 

   8.00 – Do Miłos. Bożego za + brata Waltra Pisulskiego w 30 dniu po śm., + żonę Jadwigę,  

++ rodziców Michała i Agnieszkę Pisulskich oraz 3 ++ siostry z tej rodziny. 
 
XXXII Niedziela Zwykła – 12.11. – DZIEŃ MODLITW ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ w rodzinie Loose, Wieczorek, Lesik. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika w 27 rocz. śm. 
 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Kościoła Prześladowanego. 
  

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 5.11.2017 r. 
 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diece-

zjalne – Bóg zapłać, za tydzień na bieżące funkcjonowanie parafii – na energię elektryczną. 

Dzisiaj o g. 14.30 różaniec za Zmarłych z wypominkami – serdecznie zapraszam. 
 

2. Bardzo dziękuję Paniom, które w ostatnim tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym  
tygodniu do sprzątania kościoła proszę nasze Panie: Małgorzatę Pietrzak i Halinę Radlak. 

 

3. Serdecznie zachęcam, aby jeszcze do środy 8 listopada chętnie uczestniczyć w nabożeń-
stwach różańcowych za Zmarłych z wypominkami. 
 

4. W poniedziałek o g. 18.30 spotkanie dla dzieci naszej parafii przygotowujących się  

do I Komunii Świętej. Proszę rodziców o dopilnowanie dzieci.  
 

5. We wtorek 7 listopada dzień naszej dorocznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.  
Zachęcam, aby w ciągu dnia znaleźć czas na modlitewne nawiedzenie kościoła i Chrystusa 

eucharystycznego, aby Pan Jezus ani przez chwilę nie był sam, przedstawiając mu ważne 
sprawy codziennego życia rodzinnego, małżeńskiego i osobistego. Msza św. o g. 7.00  
w intencji wszystkich Parafian i rozpoczęcie adoracji, dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną 

zapraszam na g. 16.30 na chwilę adoracji – szczególnie kandydatów do bierzmowania,  
o g. 17.00 różaniec za Zmarłych z wypominkami i zakończenie adoracji – serdecznie zapra-

szam do udziału wszystkich drogich Parafian. 
 

6. W środę po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie dla członków Parafialnego Zespołu 

Caritas i osób chętnych, które chciałyby się zaangażować do działań charytatywnych  
w naszej parafii. 

 

7. W czwartek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „głową i matką 

wszystkich kościołów miasta i świata”. Modlimy się w intencji Papieża Franciszka. 
 

8. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży studiującej i pracującej – zapraszam. 
 

9. Do nabycia cotygodniowa prasa katolicka. 
 

10. W sobotę przypada wspomnienie św. Marcina z Tours, jest to również Narodowe Święto 

Niepodległości – polecajmy w modlitwie nasz kraj Panu Bogu i Matce Najświętszej. 
 

11. W przyszłą niedzielę:  

a) o g. 10.00 zapraszam na Mszę św. za zmarłego ks. Proboszcza Alojzego Muszalika – 
niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności za jego posługę duszpaster-

ską w naszej parafii, 

b) obchodzimy 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Ocalmy 

chrześcijan na Bliskim Wschodzie, przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc chrze-
ścijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa. Indywidualnie można także wziąć udział 
w akcji SMS-owej, szczegóły w internecie. 

12. W sobotę 16 grudnia organizujemy razem z parafiami z Sierakowa Śl. i Łomnicy  

jednodniowy wyjazd na Jarmark Adwentowy do Drezna. Koszt 115 zł od 1 osoby.  

Zapisy u ks. proboszcza w zakrystii.  


