
  

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 grudnia 2019 
 

 
 

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. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za ober. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzi-
nie BATOR. Błog. Stajenek. Naboż. adwentowe. 

 

PONIEDZIAŁEK – 23.12.  
10.00 – Opłatek na plebanii dla LSO i Scholi. 
 

17.00 – Do Miłos. B. za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm., + ojca Emila i ++ z rodziny.  
WTOREK – 24.12. –Wigilia Bożego Narodzenia 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinie ROJ, o wieczny spoczynek dla + męża i ojca Jerzego oraz rodziców z obu 
stron. 

 

23.40 – Refleksja MUZYCZNA żegnająca Adwent i wprowadzająca w Noc Bożego Narodzenia. 
ŚRODA – 25.12. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
24.00 – PASTERKA: Ku czci Dziec. Jezus w intencji żyjących i zmarłych PARAFIAN, BU-

DOWNICZYCH i OFIARODAWCÓW kościoła.  
 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzi-
nie LESIK oraz za + męża i ojca Alojzego. 

10.00 – Do Dziec. Jezus o błog. Boże i zdrowie dla synów, synowych i wnuków, z prośbą  
o wstaw. Anioła Stróża i opiekę Matki Bożej w nowym roku w rodzinie TERESY i EU-

GENIUSZA KOZALA, za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Imiolczyk, + brata Erwina Imiol-
czyk i + ciotkę Gertrudę Imiołczyk oraz + matkę Małgorzatę i brata Wilibalda Kozala. 

 

15.00 – Koncert kolęd chóru parafialnego z Ciasnej. 

CZWARTEK – 26.12. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA /błogosławieństwo owsa/ 

  8.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za odebr. łaski w minionym roku, z prośbą o dalsze błog. B.  
i zdrowie w rodzinie JÓZEFA i MARII HADZIK. 

10.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za przeżyty rok, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w nowym roku dla całej rodziny SABINY KUCHARCZYK, siostry KRYSTYNY, dary Ducha 
Św. dla dzieci, wnuków i prawnuków oraz wieczny spoczynek dla + męża Tadeusza.  

 

11.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla Jubilatów JOLANTY i BERNARDA KONIECKO w 25 rocznicę ślubu  
oraz potrz. łaski dla całej rodziny. 

 

PIĄTEK – 27.12. – Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty /błogosławieństwo wina/ 

   8.00 –  Do Miłos. B. za ++ teściów Marię i Józefa Harmański-Knop oraz ++ pokr. 
 

SOBOTA – 28.12. – Święto Św. Młodzianków, męczenników 
   9.00 – Ku czci Św. Młodzianków o błog. Boże, opiekę Św. Aniołów Stróżów, zdrowie i potrz. 

łaski dla DZIECI i MŁODZIEŻY naszej parafii i ich Rodzin. Błogosław. dzieci i młodzieży.  

NIEDZIELA – 29.12. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU /kolekta inwestycyjna/ 
 8.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za otrz. łaski w minionym roku, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w nowym roku dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

 

10.00 – Do Św. Rodziny i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie dla całej rodziny PIOTRA WOLNY oraz wieczny spoczynek dla ++ z pokr. Wolny, 
Lesik i Mann. Chrzest: Alicja Anna Drzyzga. Naboż. kolędowe w intencji Rodzin parafii. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na opał. Kolekty: z Pasterki na Dom Matki i Dziecka, Ośrodek  

Adopcyjny w Opolu, w I i II Święto na potrzeby naszego kościoła /chodniki przed krzy-
żem misyjnym i plebanią/, w następną niedzielę inwestycyjna na OGRODZENIE wejścia 
cmentarza. 

2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ikonę z wizerunkiem Św. Michała Archanioła z Olesna. 
 

3. Ze stolika w przedsionku kościoła możemy zabrać bożonarodzeniowe vademecum katolika. 
 

4. Dziękuję Panom, którzy zbudowali szopkę, ustawili choinki, założyli oświetlenie, Parafia-
nom za budowę szopki w miejscu starego kościoła, Panom za pomoc w pracach na cmenta-
rzu /tuje/ oraz prace tynkarskie na chórze. 

 

5. Dziękuję Paniom za świąteczne sprzątanie kościoła. W tym tygodniu: E. Szopa i H. Ko-
storz. BÓG ZAPŁAĆ za świąteczne dary na stół plebanijny. 

 

6. W zakrystii możemy nabyć świece Caritas, opłatki wigilijne oraz zamawiać intencje 
mszalne. 

 

7. W poniedziałek o godz. 10.00 na plebanii opłatek dla ministrantów i scholi, o 17.00 ostat-
nie Roraty – zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. Będziemy mogli zabrać z kościoła  
do swoich rodzin Światło Betlejemskie. 
 

 

8. W poniedziałek i wtorek o godz. 11.00 próba śpiewów liturgicznych scholi. 
 

 

9. Zachęcam PARAFIAN do zachowania zwyczajów wigilijnych i religijnego przeżywania 
Świąt: abstynencja od pokarmów mięsnych i alkoholowych, łamanie opłatkiem, składanie 
życzeń, wspólna modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii i śpiew kolęd. O godz. 23.40 za-
praszam na refleksję muzyczną wprowadzającą w Noc Bożego Narodzenia w wykonaniu 
scholi. 

 

10. W środę uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 24.00 Pasterka, następne Msze św.  
o godz. 8.00 i 10.00. O godz. 15.00 zapraszam PARAFIAN na koncert kolęd w wykonaniu 
chóru parafialnego z Ciasnej z dyrygentką Barbarą Kosytorz. 

 

11. W czwartek święto św. Szczepana, Msze św. w porządku niedzielnym z błogosławień-

stwem owsa. Nie będzie popołudniowego nabożeństwa. 
 

12. W piątek święto św. Jana Apostoła – błogosławieństwo wina.  
 

13. W sobotę święto św. Młodzianków – Msza św. o godz. 9.00 w intencji DZIECI i MŁO-
DZIEŻY naszej parafii ze specjalnym błogosławieństwem. Nie obowiązuje abstynencja od 
pokarmów mięsnych w oktawie Bożego Narodzenia. Dzieci szkolne mogą się włączyć do 
akcji charytatywnej, aby podzielić się słodyczami czy maskotkami z potrzebującymi dziećmi 
z Domu Dziecka w Sowczycach. Dary Serca będzie można włożyć do skrzynek obok szopki. 

 

14. W przyszłą niedzielę Święto Św. Rodziny z Nazaretu – modlimy się za rodziny. Na Mszy 
św. o godz. 10.00 bierzmowańcy będą posługiwać przy sztandarach: dziecięcym: D. Chmiel  
i K. Pawelczyk i młodzieżowym żeńskim: K. Korczowska i A. Sklorz. 

 

Plan Odwiedzin Duszpasterskich – Kolędy:     

  Piątek 27.12.2019  godz. 14.00 – ul. Lompy /Woś-Chmiel/ 

  Sobota 28.12.2019  godz. 11.00 – Kucharczyk-Marce-Grucki 

  Niedziela 29.12.2019  godz. 14.00 – Kowie /Gruca-Gbur/ 
 

 

Na Kolędę dzieci i młodzież szkolna przygotowują uzupełniony zeszyt z religii, teczkę z rebusami nie-
dzielnych Mszy św. oraz planszę z obrazkami z Rorat. Celem Kolędy jest m.in. błogosławieństwo  
domu/mieszkania, wspólna modlitwa i życzliwa rozmowa duszpasterska z ks. proboszczem /nie jest to na 
pewno czas na żale i pretensje…/ 


