
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
 

17 – 24 listopada 2019 
 

 

 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11. – Światowy Dzień Ubogich /kolekta gospodarcza/   
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Augusta Hadzik, ++ Hildegardę i Egona Pur-

schke, + bratanka Andrzeja Hadzik, + bratową Krystynę Hadzik oraz ++ z rodzin  
Hadzik, Purschke i Mann. Poświęcenie małych kapliczek MB Szensztackiej. 

 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B i wszelką pomyśl-
ność w rodzinie FRANCISZKA WOŚ. Poświęcenie małych kapliczek MB Szensztackiej. 

 Naboż. w int. Parafian i Ofiarodawców. 
 
PONIEDZIAŁEK – 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, dziew. i męcz. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w Rodzi-

nie /of. od Alojzego Lesik/. 
 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Ryszarda, ++ rodziców Piotra i Agnieszkę Osyra, Marcelinę  

i Teodora Wiendlocha, swatów Małgorzatę i Franciszka Jonek, zięcia Benedykta, sio-
strę Marię z mężem, braci Aleksego, Józefa i Dominika z żoną, ++ z rodzin Wacławik, 
Świerczyński, + Franciszkę Zug oraz ++ z tego miejsca. 

 
WTOREK – 19.11.  

17.00 – Do Miłos. B. za + męża Bernarda, + syna Józefa, + córkę Bernadetę, zięcia, brata z żo-
ną, szwagra Huberta, ++ z rodziców z obu stron, ++ z rodzin Lesik, Hadzik i Pietrucha. 

 

ŚRODA – 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzi-

nie PAWŁA SZULC oraz za wszystkich ++ z rodziny.  
  Modlitwa do MBNP. 
 
CZWARTEK – 21.11. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
 

17.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Urszulę Gaida-Pieprzyca w 30 dz. po śm. i + męża Waldema-
ra. 

 

PIĄTEK – 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy i męcz. /patronki śpiewu kościelnego/ 
17.00 – /Szk/ Do Miłos. B. za + syna Mariusza Jelonek w 1 rocz. śm., + męża Józefa, ++ dziad-

ków z obu stron i dusze w czyśćcu cierp. 
 

SOBOTA – 23.11. 
  8.00 – Do Miłos. B. za + ciocię Agnieszkę, ++ rodziców i dziadków oraz + ojca Piotra Leschik 

– of. od syna Piotra Leschik. 
 

NIEDZIELA – 24.11. – UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /kolekta inwestycyjna/   
  8.00 – Do Miłos. B. za + ojca Emila Chmiel w rocz. śm., + matkę Matyldę i ++ z rodziny. 
 

10.00 – 1/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Pawła Knop z ok. rocz. urodzin oraz ++ rodzin Knop  
i Szmilewskich.   

 2/ Za żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych i Ofiarodawców parafii.   

Ustanowienie 2 nowych Ministrantów. 
 

15.00 – Spotkanie na plebanii dla Ministrantów i Scholi. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE OFIARY NA CELE PARAFIALNE. KOLEKTA dzisiejsza 
na OPAŁ, za tydzień inwestycyjna na wymianę ogrodzenia wejścia cmentarza, przed ko-
ściołem diecezjalna zbiórka na remont Katedry w Opolu. W minionym tygodniu był prze-
gląd techniczny klamek w zamkach wszystkich drzwi kościoła i konserwacja, bo niektóre się 
nie domykały. Bardzo proszę, nie trzaskajmy drzwiami wchodząc lub wychodząc z naszego 
kościoła! Dzisiaj odpust w Łomnicy. 

 

2. PODZIĘKOWANIA: 
- B. Sklorzowi z Rady Duszpasterskiej za posprzątanie śmieci przy kontenerach na cmenta-
rzu 
- dzieciom z kl. II szkoły w Wędzinie za występ o Św. Marcinie w naszym kościele 
- Strażakom, p. Sołtys i Radzie Sołeckiej za pomoc logistyczną w organizacji oraz za ofiaro-
wanie smakowitych rogalików i ciepłej herbaty oraz dzieciom za przekazanie maskotek,  
zabawek dla dzieci z Domu Dziecka. 

 

3. Dziękuję Paniom za troskę o czystość i porządek naszego kościoła, w tym tygodniu:  
R. Osyra i R. Pawełczyk. 
 

4. O. Franciszkanie z Borek W. dziękują Parafianom za ofiarowane dary i owoce ziemi. 
 

5. W piątek wspomnienie Św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego, muzyki, muzyków kościel-

nych, organistów, schól, chórów i zespołów muzycznych. 
BÓG ZAPŁAĆ: 

- organistom za posługę przy organach i troskę o piękno śpiewu kościelnego 
- dzieciom i młodzieży ze scholi liturgicznej za ubogacanie śpiewem liturgii Mszy św.  

 
 

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie bierzmowańców z kl. 7 szkoły podsta-
wowej. 
 

7. W sobotę o godz. 11.00 próba scholi liturgicznej. 
 

8. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będziemy gościć 
Ks. Radcę Pawła Stotko, emerytowanego proboszcza parafii Chocianowice k. Kluczborka 
/proboszcz parafii w latach 1984-2014/. Na Mszy św. o godz. 10.00 ustanowienie 2 nowych 
Ministrantów z wręczeniem Dyplomów Pilności w Służbie Liturgicznej, a kandydaci do 
bierzmowania posługują przy sztandarach: dziecięcy: D. Chmiel i M. Gruca., młodzieżowy 

żeński: A. Sklorz i R. Jelonek, młodzieżowy męski: K. Gruca i A. Jelonek. O godz. 15.00  
na plebanii spotkanie dla wszystkich Ministrantów i Scholi w dniu ich liturgicznego 
Święta. 

 

9. Pod koniec października udało się załatwić motolotniarza z Truskolas, który z powietrza 
sfotografował kościół, cmentarz i miejsce starego kościoła. Ciekawe zdjęcia z lotu ptaka 
możemy oglądać w galerii na stronie parafialnej. Widoki są wyjątkowe. 

 

10. Możemy zamawiać intencje mszalne w grudniu i w 2020 r. 
 

11. Bardzo proszę w zakrystii potwierdzić wyjazd na Jarmark do Berlina w sobotę 7 grudnia 
/koszt 180 zł/, jest już skompletowany autokar 51 osób. 

 

12. Wójt Gminy Ciasna zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące budowy drogi 
S11 w woj. śląskim, które odbędzie się w czwartek 21 listopada o godz. 16.00 w budynku Hali Sportowej  
w Ciasnej. 


