
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

15 – 22 grudnia 2019 
 

 

 

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE, CZYLI RADOŚCI – 15.12. /kolekta na OPAŁ/   
  8.00 – Do Anioła Stróża o dary Ducha Św., opiekę i zdrowie dla MICHALINY JONEK w 2 rocz. 

urodzin oraz błog. B. i opiekę MBNP dla jej rodziców. 
  

Schola dziecięco-młodzieżowa z Łagiewnik Wielkich. 
 
10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Martę i Józefa Krawczyk, + Krystynę Kowalczyk, + brata 

Józefa oraz ++ dziadków Grus i Krawczyk. 
  

Schola dziecięco-młodzieżowa z Łagiewnik Wielkich. 
   

  Naboż. adwentowe w int. Rodzin parafii. 
 
PONIEDZIAŁEK – 16.12. 

17.00 – Do Miłos. B. za + ojca Piotra Leschik, + ciocię Agnieszkę, ++ teściów Ingę i Helmuta 
Neumann, ++ dziadków z obu stron – of. od syna Józefa Leschik. 

 

WTOREK – 17.12. 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla rocz-
nego dziecka FRANCISZKA HUĆ, całej rodziny i babci AMELII. 

 

ŚRODA – 18.12. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie GOINDA oraz wieczny spoczynek dla + mamy Krystyny Goinda, ++ z rodzi-
ny i pokr. Modlitwa do MBNP. 

 

 

CZWARTEK – 19.12. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla STEFANA WIECZOREK z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

18.00 – Spotkanie opłatkowe dla Parafialnej Rady Duszp. i Zespołu Caritas. 
 

PIĄTEK – 20.12. 
  9.00 – Budowa Stajenki Bożonarodzeniowej i stawianie choinek w kościele. 
 

17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Stanisława i Gertrudę Gruca, ++ rodziców Jana i Gertru-
dę Włodarz oraz + ciotkę Marię Gruca.    

 

 

SOBOTA – 21.12. 
   8.00 – Do Miłos. B. za + Teodora Kaczmarzyk, ++ z rodziny oraz pokr. Kaczmarzyk i Gbur. 
    
 

   9.30 – Świąteczne Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12. – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. /kolekta na OPAŁ/   
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla całej rodziny GRUCA. 
  

 Błog. Stajenek i figurek Św. Rodziny. 
 

10.00 – Do MBNP z podz. za ober. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie BATOR. 
 

 Błog. Stajenek i figurek Św. Rodziny.  
  

 Naboż. adwentowe w int. Rodzin parafii. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ scholi dziecięco-młodzieżowej i p. Martinie Kaczmarzyk z Łagiewnik Wiel-
kich za prowadzenie śpiewów na Mszach św. i obecność w naszej parafii z okazji Niedzieli  
Radości. Po Mszy św. o godz. 8.00 na plebanii poczęstunek dla scholi. 
 

2. Kolekta dzisiejsza i za tydzień na ogrzewanie obiektów kościelnych – Bóg Zapłać za WA-
SZE ofiary na wszystkie CELE parafialne. 

 
3. Dziękuję Paniom, które dbają co tydzień o czystość kościoła, w tym tygodniu: B. Sklorz,  

R. Kinscher, W. Galiczak, H. Knop /mycie okien/. 

 
4. BÓG ZAPŁAĆ za pomoc w uporządkowaniu terenu przed plebanią. 

 
5. Dziękuję Parafianom, którzy włączyli się do zbiórki darów dla potrzebujących, paczki 

przygotowano dla 28 parafian – Bóg Zapłać Zespołowi CARITAS i Darczyńcom. 
 

6. Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas, opłatki wigilijne są w zakrystii. 
 

7. Roraty w tygodniu o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00. Dzieci przynoszą Serduszka z do-
brymi uczynkami do losowań 3 figurek: Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Rodziny oraz rorat-
nich niespodzianek. 

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

 
9. Okazja do spowiedź św.: dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czwartek i piątek od godz. 

16.00 do 16.45, w sobotę i następną niedzielę pół godziny przed Mszami św. Nie odkładaj-
my spowiedzi św. na ostatnią chwilę! 

 
10. W czwartek po Roratach na plebanii spotkanie opłatkowe dla Parafialnej Rady Duszpa-

sterskiej i Zespołu Caritas. 
 

11. W piątek od godz. 9.00 proszę mężczyzn o zbudowanie stajenki bożonarodzeniowej i usta-
wienie choinek w kościele – dziękuję za pomoc!!! 

 
12. W piątek po Roratach na plebanii opłatek dla kandydatów do bierzmowania wszystkich 

trzech roczników przygotowania oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
  

13. W sobotę od godz. 9.30 świąteczne odwiedziny chorych i starszych. 
 

14. Za tydzień IV Niedziela Adwentu. Na Mszach św. błogosławieństwo stajenek oraz figurek 
Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny, które przynieśmy do kościoła. Będziemy też mogli wziąć  
do naszych domów i mieszkań Światło Betlejemskie /własny lampion/.  

 
 


