
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

11 – 18 listopada 2018 
 

 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11. /kolekta parafialna/, 100 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI   
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Loose, Wieczorek i Lesik.  
10.00 – /SUMA/ Do NMP Królowej Polski, Św. Wojciecha, Św. Stanisława i innych Świętych 

Patronów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, w 100-lecie odzyskania Niepodle-
głości, z podz. za opiekę i wstaw. w trudnych momentach historii, z prośbą o dalsze 
błog. B. i łaski, a szczególnie o dar zgody i wzajemnego wybaczania win w narodzie.   

 
 

Odśpiewanie TE DEUM LAUDAMUS. 
15.00 – Nieszpory Niedzielne.  
 
PONIEDZIAŁEK – 12.11. – Św. Jozafata, biskupa i męczennika 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, ++ rodziców Matyldę i Emila 

Chmiel oraz + szwagra Henryka.  
17.00 – Do B. Op. i MB Uzdr. Chorych, o błog. B., opiekę i powrót do zdrowia po operacji  

dla siostry Małgorzaty – of. od rodziny Beaty Lesik z rodzeństwem. 
 
WTOREK – 13.11. – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 

17.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Ryszarda, ++ Piotra i Agnieszkę Osyra, ++ Teodora  
i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, całe ++ rodzeństwo i pokr., + Franciszkę 
Zug i ++ z tego miejsca.  

 
ŚRODA – 14.11. – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 
17.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w Rodzinie PAWŁA SZULC oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny.  
  Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 
CZWARTEK – 15.11. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie z ok.  

50 rocznicy urodzin JUBILATKI GABRIELI GRUCA. 
 

 

PIĄTEK – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU 
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + syna Ryszarda, + męża Pawła, ++ rodziców z obu stron,  

++ braci Pawła i Huberta, ++ szwagrów Romana, Emila i Gerharda oraz całe ++ pokr. 
Kaczmarzyk i Gruca.  

 

 
SOBOTA – 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Pisulski i Czok, ++ rodzeństwo, + brata Waltra w rocz. 

śm., ++ 3 siostry, + Siostrę Zakonną Praxedis, ++ 2 szwagrów oraz ++ rodziców  
i dziadków z obu stron. 

13.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie w rodzinie JUBILATA FRANCISZKA WOŚ z ok. 80 rocz. urodzin.   

 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.11. /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie – of. od Marii  

Leschik. 
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + ojca i dziadka Jerzego Roj, + Andrzeja Wróbel, + Waltra 

Świtała, wszystkich ++ z rodzin Roj i Piechota oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

15.00 – Nieszpory Niedzielne.   



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Rogale Św. Marcina 
/paczka 10 zł/– polecamy do niedzielnego poczęstunku. Chciejmy się przyłączyć do tej akcji, 
której cel jest CHARYTATYWNY /paczki świąteczne dla chorych i potrzebujących/. 
 

2. KOLEKTA dzisiejsza i za tydzień na potrzeby parafialne /otoczenie grobu ks. A. Muszalika, 
zjazd garażowy/. Dziś przed kościołem z ok. 100 Rocznicy Niepodległości zbiórka do puszki  
na pomoc Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. 
BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary materialne na podawane konkretne CELE. 

 

3. PODZIĘKOWANIA DLA: 
- PAŃ, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: Alicję Boro-
wicz i Magdalenę Borowicz 
- PARAFIAN, którzy w środę modlili się w kościele i powadzili wyznaczone godziny  
w dniu całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

- RYSZARDA CHMIEL za troskę o obejście kościoła i ogrodu plebanijnego, za wszystkie prace 
porządkowe i montażowe oraz dekoracje w kościele 
- IRENY i PAWŁA LOOSE za dbanie o zieleń na cmentarzu i przy starym kościele 
- wszystkich 8 RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH za pokrycie kosztów nowego świecznika tzw. pogrzebo-

wego, zostaną jeszcze zakupione nowe ŚWIECE, w ten sposób świecznik będzie w pełni wypo-
sażony. 

 

4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie dla kandyda-
tów do sakramentu bierzmowania z kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej. 
 

 

 

5. W sobotę o godz. 10.00 próba scholi dziecięcej. 
 

 

6. W przyszłą niedzielę odpust w Łomnicy ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki 

Kolejarzy /suma o godz. 11.00/. 
 

7. W zakrystii jest do odebrania Rycerz Niepokalanej. 
 

8. Zachęcam do zamawiania INTENCJI mszalnych w grudniu i na 2019 rok. BÓG ZAPŁAĆ 
za wszystkie ofiarowane INTENCJE! 
 

9. W sobotę 15 grudnia organizujemy wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia 
z krótkim zwiedzaniem niektórych miejsc Wrocławia, koszt 60 zł od 1 os. Zapisy chętnych 
w zakrystii. Program jest wyłożony na stoliku koło gazetek. 


