
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

17 – 24 grudnia 2017 r. 
 

 
 

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE – 17.12. 
   8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla całej rodziny Wilkosz. 
10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzi-

nie oraz do Miłos. Bożego za ++ męża, ojca i rodziców z obu stron, + brata w pewnej  
intencji. 

 

14.30 – Nabożeństwo Adwentowe w intencji rodzin parafii. 
  
PONIEDZIAŁEK – 18.12. 
17.00 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych oraz dobrodziejów kościoła i parafii.    
 

WTOREK – 19.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od wnuka Roberta.  
 

ŚRODA – 20.12. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ męża Leona Paprotny z rodzicami z obu stron i o zdrowie  
w rodzinie.  

 

CZWARTEK – 21.12. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisława i Gertrudę Gruca oraz wszystkich  
++ z rodziny Gruca i Włodarz. 

 

PIĄTEK – 22.12. 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

w intencji rodziny Bator.  
 

SOBOTA – 23.12. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm. i + ojca Emila. 
  9.30 – Świąteczne Odwiedziny Chorych. 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12. – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
   8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ matkę Agnieszkę, męża Jerzego Roj oraz ++ z rodzin  

Roj, Hadzik, Leś, Respondek. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MB z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla całej rodziny Tyrała oraz do Miłos. Bożego za ++ z tej rodziny. 
 

23.45 – Refleksja wprowadzająca w Noc Bożego Narodzenia – pożegnanie Adwentu. 
 

24.00 – PASTERKA: Ku czci Bożego Dzieciątka w intencji Parafian i Gości z podz. za otrz. łaski,  
                     z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę, zdrowie i potrzebne łaski. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Składam serdeczne Bóg zapłać za kolektę na potrzeby naszej parafialnej Wspólnoty.  
O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji rodzin parafii.  
 

 

2. Okazja do spowiedzi św.: w środę dzieci szkolne i młodzież gimnazjalna od godz. 16.00  
do 16.55, w czwartek i piątek od 16.00 do 16.55, w piątek także po wieczornej Mszy św.  
do godz. 19.00 i w sobotę od 7.30 do Mszy św. 
 

3. Nadal można nabywać świece i opłatki wigilijne. Świece rozprowadza Parafialny Caritas  
w przedsionku kościoła, a opłatki wigilijne są w zakrystii. 

 

4. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła. W tym tygodniu do sprzątania kościo-
ła proszę nasze Parafianki: Alicję Borowicz i Magdalenę Kordyś. 

 

5. W tym tygodniu przypadają kwartalnie dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
 

6. W czwartek od godz. 9.00 bardzo proszę Panów o pomoc w ustawianiu choinek i szopki 
bożonarodzeniowej w naszym kościele. Już dzisiaj dziękuję za tę pomoc. 

 

7. Również w czwartek po Mszy św. roratniej na plebanii spotkanie opłatkowe dla Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszam naszych Radnych. 

 

8. W piątek o godz. 17.00 ostatnie roraty dla dzieci. 
 

9. W sobotę od godz. 9.30 świąteczne odwiedziny chorych.  
 

10. W sobotę też będzie można odebrać Światło Betlejemskie. 
 

11. Za tydzień IV Niedziela Adwentu – to Wigilia uroczystości Bożego Narodzenia.  
Zachęcam do religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: 
zwyczajowo zachowujemy abstynencję od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, 
wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, życzenia, śpiew kolęd. O godz. 
24.00 Pasterka. Natomiast o 23.45 serdecznie zapraszam na pożegnanie adwentu i refleksję 
wprowadzającą w Noc Bożego Narodzenia. Kolekta niedzielna na potrzeby naszego kościo-
ła i parafii, a kolekta z Pasterki tradycyjnie przeznaczona jest na Diecezjalną Fundację 
Obrony Życia. 

 

12. Dziękuję Parafianom, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla potrzebujących – paczki 
przygotowano dla 13 rodzin naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać parafialnej CARITAS  
i wszystkim ofiarodawcom. 

 

13. Komunikat społeczny i „ekologiczny”. W nawiązaniu do uchwał władz samorządowych 
województwa opolskiego i śląskiego oraz apelów różnych środowisk społecznych, Biskup 
Opolski zwraca się do Diecezjan z gorącym apelem o ekologiczną wrażliwość i ochronę  
środowiska naturalnego. W sezonie grzewczym powinny się one przejawiać przede wszyst-
kim zaniechaniem lekkomyślnego spalania w kotłowniach i domowych piecach grzewczych 
materiałów opałowych złej jakości, śmieci, odpadów i przedmiotów plastikowych. Zanie-
czyszczenie powietrza, które one powodują, naraża nas na liczne choroby układów odde-
chowego i krążeniowego oraz choroby nowotworowe. Świadome działanie na szkodę  
środowiska stanowi poważne naruszenie porządku Bożego i lekceważenie przykazania  
miłości Boga Stwórcy oraz bliźniego, którego życie i zdrowie nie może być nam obojętne. 
Niech wspólne działanie w trosce o „nasz wspólny dom” – ziemię wspiera łaska Boga,  
naszego Stwórcy. 


