
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

8 – 15 grudnia 2019 
 

 

 
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.    

 Naboż. adwentowe w int. Rodzin parafii. 
  
12.00–13.00: GODZINA ŁASKI w int. pokoju na świecie, zgody i miłości w rodzinach oraz nawrócenia 

grzeszników – modlitwa w CISZY. 
 
PONIEDZIAŁEK – 9.12. 

17.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinach PASZEWSKI, DYLA, MAŃKA  
i DAWIDOWICZ. 

 
WTOREK – 10.12. 

17.00 – Do Miłos. B. za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz ++ dziadków. 
 
ŚRODA – 11.12. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ Annę i Bernarda Kompała 

oraz ++ dziadków z obu stron.  
  Modlitwa do MBNP. 
 
CZWARTEK – 12.12.  
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla STE-

FANA HERMAŃSKIEGO z ok. 63 rocz. urodzin oraz całej rodziny HERMAŃSKICH. 
  
PIĄTEK – 13.12. – Św. Łucji, dz. i męcz. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ Alojzego i Gertrudę Gorzołka ++ rodziców oraz ++, którzy praco-

wali w tym gospodarstwie. 
  

  
SOBOTA – 14.12. – Św. Jana od Krzyża, kapł. i D-ra K-ła 
   8.00 – Do Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla ANNY SKLORZ w 13 rocz. urodzin i całej rodziny SKLORZ. 
 

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

Józefa oraz ++ dziadków Grus i Krawczyk. 
  

Schola dziecięca z Łagiewnik Wielkich. 
   
  Naboż. adwentowe w int. Rodzin parafii. 
 
 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za kolekty na ogrzewanie oraz zbiórkę na pomoc chrześcijanom na Wscho-
dzie. 
 
 

2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła, w tym tygodniu: R. Tyrała i Ż. Tyrała. Bóg Za-
płać również za pomoc na plebanii. 
 

3. MINISTRANTOM-PIŁKARZOM dziękuję za udział w piłkarskich rozgrywkach dekanal-

nych w sobotę 30 listopada, drużyna młodsza zdobyła 3 miejsce! Gratulujemy! 
 

4. W przedsionku kościoła Caritas rozprowadza Świece wigilijne /mała 5 zł, duża 12 zł/, 
opłatki możemy nabywać w zakrystii. 
 

5. Dzisiaj o godz. 12.00 zapraszam Parafian na Godzinę Łaski w powierzanych intencjach. 
Odpust w Wysokiej ku czci Św. Mikołaja, ostatni już w tym roku w dekanacie Olesno. 

 

6. Zapraszam dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych na Roraty. Dzieci 
przynoszą piękne serduszka z dobrymi uczynkami i odpowiedziami z planszy do losowania 
figurki Matki Bożej i roratnich niespodzianek. Dorosłych proszę na Roratach zapalać świe-
ce, które są w skrzynce za ławkami. BÓG ZAPŁAĆ Parafianom za sponsorowanie roratnich 
niespodzianek dla dzieci. 
 

7. W piątek po Roratach spotkanie dla dzieci I-komunijnych. 
 

8. W piątek o godz. 19.30 czuwanie dla młodzieży w Łowoszowie. Gościem będzie Siostra  
Samuela z Nysy, dyrektora DPS-u  dla dzieci niepełnosprawnych. Młodzież może przekazać 
dary serca dla dzieci w postaci przyborów szkolnych, słodyczy, maskotek itp. 

 

9. Za tydzień III Niedziela Adwentu, czyli Radości. W naszej parafii na Mszach św. będziemy 
gościć scholę dziecięcą z parafii Łagiewniki Wielkie z prowadzącą p. Martiną Kaczmarzyk. 
W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia po południu wystąpi chór parafialny z Ciasnej,  
a 12 stycznia orkiestra dęta z parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. 

 

10. Po ostatnim spotkaniu organizacyjnym w celu utworzenia nowej Róży rodziców z modli-
twą za dzieci zgłosiło się 8 osób. Zachęcam jeszcze 7 osób, abyśmy mogli utworzyć tę różę. 

 

11. W zakrystii Zelatorzy mogą odebrać grudniowy nr Rycerza Niepokalanej.  
 

12. W przygotowaniu jest po raz pierwszy stajenka bożonarodzeniowa, która zostanie zbu-
dowana w miejscu starego kościoła, przed krzyżem. 6 dużych figur będzie przywiezio-
nych z Niemiec, pozostałe będą ze starego kościoła. Dziękuję Parafianom za tę inicjaty-
wę i ofiarowanie dużych figur dla naszej parafii! 
 

13. Pamiętajmy o intencjach mszalnych za żyjących i zmarłych. Wolne są od 4 lutego 2020 r. 
 
14. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże. 


