
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

3 – 10 grudnia 2017 r. 
 

 
 

I NIEDZIELA ADWENTU – 3.12. – Rozpoczęcie Okresu Adwentu i Nowego Roku Kościelnego 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Alojzego i Gertrudę Gorzołka 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. 

  
Poniedziałek – 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Za Parafian, o dobre przeżycie Okresu Adwentu dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

    
Wtorek – 5.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodziny Hadzik, 

Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak.  

 

Środa – 6.12. – Św. Mikołaja, biskupa 

17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

17.30 – Do Miłos. Bożego za ++ z rodziny w pewnej intencji. 

 

I Czwartek – 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa doktora Kościoła, modlimy się o Powołania 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Jerzego Gbur w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny. 

 Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

 

Piątek – 8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

17.00 – Szk-młodz: Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie dla Łukasza Roj z ok. 34 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny Roj. 

 

Sobota – 9.12. 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  
dla Ani Sklorz z ok. 11 rocz. urodzin. 

  9.00 – Odwiedziny Chorych. 
 
II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12. – Dzień Modlitw za Kościoły Wschodnie 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ rodziców Annę  

i Bernarda Kompała oraz ++ dziadków. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o dary Ducha Św., błog. Boże, zdrowie i dobre  

wyniki w nauce dla Agnieszki z ok. urodzin.  
 

14.30 – Nabożeństwo Adwentowe w int. chrześcijan na Wschodzie. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
 

1. I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny i duszpasterski. Kolekta na Semi-
narium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe 
z poświęceniem opłatków wigilijnych, wieńców i lampionów adwentowych. 

 

2. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu do sprzątania kościoła 
proszę nasze Parafianki: Marię Gierat i Annę Brzeńską.  

 

3. Jestem bardzo wdzięczny za przygotowanie dekoracji adwentowej i wystroju adwentowego 
naszej świątyni, również za inne niezbędne prace przy kościele, na plebanii, a szczególnie  
za montaż nowego energooszczędnego oświetlenia w prezbiterium nad ołtarzem. 

 

4. W Adwencie odprawiamy Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej. Serdecznie zapraszam 
wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dzieci szkolne i młodzież gimna-
zjalną do licznego i pobożnego udziału w roratach i w ten sposób do właściwego, głębo-
kiego przeżycia czasu Adwentu oraz do przygotowania się do świąt Narodzenia Pańskiego. 
Roraty będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, w środy o 17.30,  
a w soboty o godz. 8.00 z kazaniem dla dorosłych. Dzieci przynoszą pięknie ozdobione 
„serduszka” z dobrymi uczynkami i odpowiedziami z planszy obrazkowej. W tym roku  
redakcja Małego Gościa przygotowała postać św. Józefa, który będzie naszym przewodni-
kiem adwentowym. Dzieci będą losować m.in. figurkę Matki Bożej do adwentowego  
czuwania we wspólnocie rodzinnej i drugą figurkę niespodziankę. 

 

5. Adwent to czas przygotowania, mający swój osobny charakter, stąd dekoracje bożonaro-
dzeniowe powinny pojawić się dopiero przed samymi świętami. Pielęgnujmy także w rodzi-
nach adwentowe zwyczaje np. dzielenia się podarunkami z naszymi bliźnimi. 

 

6. W środę wspomnienie św. Mikołaja, biskupa – o godz. 17.00 nabożeństwo do Matki  
Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  
Zapraszam na świąteczną Eucharystię. 

 

7. W tym tygodniu I czwartek m-ca – modlimy się o powołania do Służby w Kościele. 
 

8. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych w ich domach. 
 

 

9. Również w sobotę w godz. 11.30-13.30 odbędą się zajęcia z „Emisji głosu” dla lektorów  
i kandydatów na lektorów w ramach parafialnego kursu lektorskiego. Przy okazji ważne 
ogłoszenie dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych. Prowadzący zajęcia z emisji  
specjalista logopeda udzieli porad i konsultacji logopedycznych dzieciom z zaburzeniami  
mowy. Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z ks. proboszczem.  

 

10. Przyszła niedziela to Dzień Modlitw za Kościoły na Wschodzie – przed kościołem zbiórka 
do puszek na ten cel. Kolekta na potrzeby naszej parafialnej Wspólnoty. O godz. 14.30  
nabożeństwo adwentowe w intencji chrześcijan na Wschodzie. Świece Caritas Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom będzie rozprowadzał parafialny Zespół Caritas. Opłatki wigilijne 
są już do nabycia w zakrystii. Bóg zapłać za wszelkie Wasze ofiary. 

 

11. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 8 i 9.12.br. (piątek i sobota) w godzi-
nach otwarcia sklepu spoż.-przem. „Ania” w Wędzinie będzie przeprowadzona zbiórka 
żywności z długim terminem przydatności spożycia. Z zebranych produktów zespół  
przygotuje paczki świąteczne dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

12. W grudniu jest sporo wolnych intencji. Zachęcam, aby polecać Panu Bogu sprawy życia 
małżeńskiego i rodzinnego, rocznice ślubu, urodzin oraz wypraszać życie wieczne  
dla swoich zmarłych rodziców, chrzestnych, dziadków, babcie, pokrewieństwo… 


