
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

1 – 8 grudnia 2019 
 

 

 
I NIEDZIELA ADWENTU – 1.12. – NOWY ROK KOŚCIELNY /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla MARIANA RADLAK, córek z mężami i dziećmi, syna z synową oraz Wiesławy Gali-
czak. Błogosław. opłatków, świec, wieńców i lampionów. 

 

10.00 – Do  B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie MARIANA i BEATY KOMPAŁA oraz wieczny spoczynek dla ++ z rodzin Kom-
pała i Wolny. Błogosław. opłatków, świec, wieńców i lampionów. Nabożeństwo. 

 

PONIEDZIAŁEK – 2.12.  
17.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w RODZINIE  

i szczęśliwe rozwiązanie. 
 

WTOREK – 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, Sklorz, 
Jalowiecki, Kończak, Flak i Gansczyk. 

 

ŚRODA – 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Do Św. Rodziny z Nazaretu o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie GRYGA oraz wiecz-

ny spoczynek dla ++ rodziców z obu stron. 
  Modlitwa do MBNP. 
 

I CZWARTEK – 5.12. – Modlimy się o powołania do Służby w Kościele 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Jerzego Gbur w 20 rocz. śm. oraz ++ z rodziny i pokr.  
  Naboż. o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
 

 

I PIĄTEK – 6.12. – ŚW. MIKOŁAJA, biskupa czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różań. MARII LESCHIK. 
 Naboż. do NSPJ. 
 

17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla całej rodziny ROJ i PIECHOTA. 

 

I SOBOTA – 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa i Dra K-ła, czcimy Niepokalane Serce NMP  
  3.30 – Wyjazd na Jarmark Adwentowy do Berlina. 
  

  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
   

  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ ka-
płanów i siostry zakonne – of. od Róży Różańcowej Marii Leschik.  

 Naboż. do Niep. Serca NMP. 

   

   9.30 – Odwiedziny Chorych. 
 

 

II NIEDZIELA ADWENTU – 8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP /kolekta na OPAŁ/ 
  8.00 – Do Św. Anioła Stróża i Ducha Św., z prośbą o dobre wyniki w nauce, zdrowie i wszelką 

pomyślność dla AGNIESZKI JONEK z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Huberta Gruca w 19 rocz. śm. 
  
12.00–13.00: GODZINA ŁASKI w int. pokoju na świecie, zgody i miłości w rodzinach oraz nawrócenia 

grzeszników – modlitwa w CISZY. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejsze ofiary na bieżące płatności, w kolejne niedziele na OPAŁ.  
W minionym tygodniu zostały zakończone prace kostkowania chodnika przed Krzyżem Mi-
syjnym. 
 
 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu: M. Chmiel i M. Pipa. 
 

3. Adwent to czas przygotowania i oczekiwania, mający swój charakter, dlatego dekoracje bo-
żonarodzeniowe powinny pojawić się dopiero przed świętami. Pielęgnujmy także w rodzi-
nach zwyczaje adwentowe np. dzielenie się podarunkami z bliźnimi i podejmijmy wysiłek 
duchowy np. przez zachowanie trzeźwości, praca nad swoimi wadami i przyzwyczajeniami 
oraz pełnienie uczynków chrześcijańskiej miłości. Zachęcam także Parafian do sponsorowa-
nia niespodzianej roratnich dla dzieci. 

 

4. Na stoliku w przedsionku możemy wziąć wydrukowaną na karteczkach nową pieśń ku 
czci św. Urbana, którą włączamy do repertuaru pieśni śpiewanych w naszej parafii. 
 

5. Najmłodsze dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych zapraszam  
na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, w soboty o godz. 8.00 jako 
duchowe przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. W tym roku będzie nam towarzy-
szyć ks. Kard. Stefan Wyszyński. Dzieci przynoszą Serduszka z dobrymi uczynkami i Ser-
duszka z odpowiedziami z planszy do losowań figurki Matki Bożej i modlitwy w rodzinie. 

 

6. W środę po roratach o godz. 18.00 na plebanii spotkanie chętnych rodziców, chrzestnych  
i dziadków, którzy chcą utworzyć Różę Różańcową z modlitwą za dzieci i wnuki. 

 

7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek – modlimy się o powołania, I piątek – wspomnie-
nie Św. Mikołaja, biskupa oraz I sobota m-ca – czcimy Niepokalane Serce Maryi. 

 

8. Spowiedź św. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 16.30.  
 

9. W sobotę o godz. 3.15 zbiórka przed kościołem i wyjazd na Jarmark adwentowy do BER-
LINA, proszę w zakrystii uregulować 180 zł. Od godz. 9.30 odwiedziny chorych i starszych 
Parafian. 
 

10. W sobotę w Sanktuarium Szensztackim w Winowie k. Opola Adwentowy Dzień Skupienia 
dla Rodzin Szensztackich, godz. 19.30 Msza św., o 21.00 Apel Maryjny, chętnych na wyjazd 
proszę o kontakt w zakrystii. 

 

11. W II Niedzielę Adwentu przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, przed kościołem zbiórka do pu-
szek na ten cel. Od godz. 12.00 do 13.00 Godzina Łaski – modlitwa w ciszy. Odpust w Wy-
sokiej.  

 

12. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 6 i 7 grudnia /piątek i sobota/ w godzi-
nach otwarcia sklepu Ania w Wędzinie odbędzie się coroczna zbiórka żywności. Z zebra-
nych produktów zespół przygotuje paczki świąteczne dla parafian będących w potrzebie. 

 

13. Od przyszłej niedzieli Zespół Caritas będzie rozprowadzał w przedsionku kościoła Świece 
Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom /mała 5 zł, duża 12 zł/, zaś opłatki wigilijne  
są już do nabycia w zakrystii – Bóg Zapłać za składane ofiary. 

 

14. W zakrystii jest do nabycia Mały Gość dla dzieci. 
 

15. Proszę zamawiać intencje Mszy św. w 2020 r. 


