
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

23 – 30 grudnia 2018 
 

 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12. – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do Miłos. B. za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm. i + ojca Emila. 
 Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 
 

  

10.00 – /SUMA/ Za żyjących i zmarłych PARAFIAN, o błog. B., opiekę i chrześcijańskie  
przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. 

   

  Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 
   

  Nabożeństwo adwentowe. 
 

PONIEDZIAŁEK – 24.12. –Wigilia Bożego Narodzenia 

  8.00 – Roraty: Za PARAFIAN, szczególnie tych, którzy zbudowali stajenkę, ustawili i udeko-
rowali choinki w kościele oraz za Rodziny Szensztackie.  

 

23.45 – Refleksja wprowadzająca w Noc Bożego Narodzenia. 
 

WTOREK – 25.12. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

24.00 – PASTERKA: Ku czci Dzieciątka Jezus w intencji żyjących i zmarłych PARAFIAN,  
BUDOWNICZYCH i OFIARODAWCÓW kościoła.  

 

  8.00 – Do Chrystusa Eucharystycznego i za wstaw. Bożej Rodzicielki Maryi z podz. za odebr. 
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla dzieci i ich rodzin – of. od rodziny WOŁEK.   

 

10.00 – Do Miłos. B. za + Mariusza Jelonek – of. od brata z rodziną. 
 

14.30 – Nieszpory Świąteczne. 
 

ŚRODA – 26.12. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, /błogosławieństwo owsa/ 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za przeżyty rok, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

w rodzinie MARII LESCHIK. 
10.00 – Do Dzieciątka Jezus o błog. Boże i zdrowie dla synów, synowych i wnuków, z prośbą  

o wstaw. Św. Anioła Stróża, opiekę Matki Bożej i potrz. łaski w całym 2019 r. – of. od  

rodziny TERESY i EUGENIUSZA KOZALA. 
 

CZWARTEK – 27.12. – Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, /błogosławieństwo wina/ 
   8.00 – O błog. B. i zdrowie w rodzinie GOINDA oraz do Miłos. B. za + męża Bernarda,  

++ z rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

PIĄTEK – 28.12. – Święto Św. Młodzianków, męczenników 

   9.00 – Ku czci Św. Młodzianków o błog. Boże, opiekę Św. Aniołów Stróżów i potrz. łaski  
dla DZIECI i MŁODZIEŻY naszej parafii.  

  Błogosławieństwo dzieci i młodzieży.  
 

SOBOTA – 29.12. – Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
   8.00 – Do Miłos. B. za + Teodora Kaczmarzyk w 1 rocz. śm.     

 

NIEDZIELA – 30.12. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU /kolekta inwestycyjna/ 
 8.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w nowym 

roku w rodzinie PAWŁA PIPA oraz do Miłos. B. za ++ rodziców Pipa i Skorupa. 
 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla całej rodziny PIOTRA WOLNY i do Miłos. B. za ++ z pokr. Wolny, Lesik i Mann. 

  Nabożeństwo kolędowe w intencji Rodzin parafii. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiarowaną kolektę na CELE PARAFIALNE /ogrzewanie budynków kościel-
nych i renowacja 6 figur/. Kolekty: z Pasterki na Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny 

w Opolu, w I i II Święto na potrzebny naszego kościoła /nowe świąteczne oświetlenie LED, 
Wydział Teologiczny w Opolu, ogrzewanie w sezonie zimowym/, w następną niedzielę  
tzw. inwestycyjna specjalna na MALOWANIE kościoła i ocieplenie budynku plebanii. 
 

2. Dzisiaj możemy zabrać z kościoła do swoich domów Światło Betlejemskie. 
 

3. Dziękuję Panom, którzy zbudowali stajenkę bożonarodzeniową i ustawili choinki; dzię-
kuję za świąteczny wystrój i prace, a ofiarodawcy za przekazanie ozdób świątecznych  
do losowania niespodzianek roratnich dla dzieci i na choinki w stajence. 

 

4. Dziękuję Paniom, które zadbały o świąteczne porządki w kościele. W tym tygodniu  
do sprzątania proszę: Krystynę Chmiel i Dorotę Woś. Zostały też wyprane specjalnym 
sprzętem piorącym dywaniki na ławkach. BÓG ZAPŁAĆ za świąteczne dary na stół pleba-
nijny. 

 

5. W poniedziałek o godz. 8.00 ostatnie Roraty – zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.  
O godz. 11.30 próba śpiewów liturgicznych dla scholi dziecięcej. 

 

6. Zachęcam PARAFIAN do religijnego przeżywania Świąt oraz pielęgnowania zwyczajów  
wigilijnych: w Wigilię zachowujemy abstynencję od pokarmów mięsnych i alkoholowych, 
łamanie opłatkiem, składanie życzeń, wspólna modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii  
i śpiew kolęd. O godz. 23.45 zapraszam na refleksję słowno-muzyczną wprowadzającą w Noc 

Bożego Narodzenia w wykonaniu scholi dziecięcej. 
 

7. We wtorek uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 24.00 Pasterka, następne Msze św. 
o godz. 8.00 i 10.00, o godz. 14.30 zapraszam PARAFIAN na nieszpory świąteczne. 

 

8. W środę święto św. Szczepana, porządek Mszy św. jest niedzielny, po Mszach św. błogosła-

wieństwo owsa. Nie będzie popołudniowego nabożeństwa. 
 

9. W czwartek święto św. Jana Apostoła, tradycyjne błogosławieństwo wina.  
 

10. W piątek święto św. Młodzianków – Msza św. o godz. 9.00 w intencji DZIECI i MŁO-
DZIEŻY naszej parafii ze specjalnym błogosławieństwem. Nie obowiązuje nas piątkowa 
abstynencja od pokarmów mięsnych. 

 

11. W przyszłą niedzielę Święto Św. Rodziny z Nazaretu – modlimy się za rodziny. 
 

12. W zakrystii możemy jeszcze nabyć świece Caritas, opłatki wigilijne i kalendarze na rok 
2019 oraz zamawiać intencje mszalne w styczniu 2019 r. 
 

13. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość dla dzieci. 
 

 

Plan Odwiedzin Duszpasterskich – Kolędy: 
    

  Czwartek 27.12.2018  godz. 14.00 – Kierocie /do Kubosz/ 

  Piątek 28.12.2018  godz. 14.00 – Kucharczyk-Grucki-Marce 

  Sobota 29.12.2018  godz. 10.00 – Kowie /Gruca-Gbur/ 
 
 

Na Kolędę dzieci i młodzież szkolna przygotowują uzupełniony zeszyt z religii, książeczki  
z obecności na mszach niedzielnych i I-piątkowych oraz planszę z obrazkami z Rorat.  
Celem Kolędy jest m.in. błogosławieństwo domu/mieszkania, wspólna modlitwa i życzliwa 
rozmowa duszpasterska z ks. proboszczem. 


