
  

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW 
 

15 – 22 listopada 2020 
 

 

 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11. – Światowy Dzień Ubogich /kolekta parafialna/   
  8.00 – Za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, rodziców Matyldę i Emila Chmiel, siostrę Bry-

gidę, brata Teodora i szwagra Henryka. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w rodzinie GENOWEFY MĘCKA oraz za ++ rodziców i męża Stefana. 

 

14.30 – Modlitwa różańcowa – Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

15.00 – Za ++ rodziców Annę i Tomasza Gaida, Elżbietę i Józefa Skubała, siostry ze szwagrami 
i ciotkę Franciszkę. 

 

PONIEDZIAŁEK – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU 
  7.00 – Za ++ męża Bernarda, syna Józefa, córkę Bernadetę, zięcia, brata z żoną, szwagra  

Huberta, rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin Lesik, Hadzik i Pietrucha. 
 

17.00 – Do Miłos. B. int. wynagradzająca za grzechy aborcji i popierających ją ludzi wierzą-
cych, o opamiętanie i nawrócenie serc – od Parafian. 

 

WTOREK – 17.11.  

12.20 – Msza św. pogrzebowa za + Śp. Jerzego Serafin /lat 85/. 
 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
w RODZINIE – od M. Leschik. 

 

ŚRODA – 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla ADA-

MA i MAŁGORZATY OPUCHLIK – od rodz. U. Janisz. 
 

CZWARTEK – 19.11.  
 

  7.00 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Jana Koniecko, Agnieszkę i Jana Morcinek, rodzeństwo  
i ++ z rodziny. 

 

17.00 – Za + siostrę Małgorzatę Obłąk – od rodz. B. Lesik. 
 

PIĄTEK – 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego 
17.00 – /Szk/ Za ++ syna Mariusza Jelonek w 2 rocz. śm., męża Józefa w 9 rocz. śm., rodziców  

z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

SOBOTA – 21.11. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla syna 

PIOTRA z ok. rocz. urodzin oraz w rodzinie WICHER. 
 

16.00 – Za + żonę i matkę Urszulę Szulc w 30 dzień po śm. 
 

NIEDZIELA – 22.11. – UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /kolekta parafialna/   
  8.00 – Do B. Op. i MBN z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie ANNY i JANA SKOWRONEK. 
 

10.00 – Za ++ Walerię i Michała Radlak, Czesławę i Tadeusza Pietrzak, Agnieszkę Radlak  
i Wojciecha Parkitnego. Ustanowienie 1 nowej ministrantki. 

 

14.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/. 
 

15.00 – Za + Franciszka Kuliberda – od Róży Różań. męskiej B. Sklorz. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  

 

1. Pamiętajmy o maskach, dystansie społecznym oraz dezynfekcji rąk – zakupiłem metalowy 
stojak z pojemnikiem na płyn, który stoi w przedsionku kościoła. 
 

2. Dziękuję za troskę o czystość kościoła /R. Tyrała i Ż. Tyrała/. 
 

3. Kolekta dzisiejsza i za tydzień na potrzeby budującej się groty maryjnej, przed kościołem 
zbiórka na remont Katedry w Opolu – BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary. 

 

4. Gmina Ciasna przekazała nieodpłatnie chryzantemy do kościołów, które odkupiła od pro-
ducentów tych kwiatów. Kwiaty mamy w kościele, przy krzyżu dawnego kościoła i na skrzy-
żowaniu oraz na cmentarzu przy krzyżu, grobie ks. A. Muszalika i przy kaplicy. Prośba do 
Parafian, jeśli jesteśmy na cmentarzu, to przy okazji podlejmy kwiaty, żeby tak szybko  
nie zwiędły. 
 

5. Dzisiaj 4 Światowy Dzień Ubogich – w Opolu w tym roku otwarto DOM NADZIEI, w któ-
rym codziennie pomoc otrzymuje ok. 60 osób bezdomnych.  
 

6. Dzisiaj odpust w Łomnicy ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki Kolejarzy. 
 

7. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna. 
 

8. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – na Mszy św.  
o godz. 10.00 ustanowienie ministrantki, która otrzyma białą albę. 

 

9. Proszę zamawiać intencje mszalne w styczniu 2021 r. 
 

10. Przez cały listopad możemy zyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. Wa-
runki: nawiedzenie cmentarza, wzbudzenie intencji jego otrzymania, modlitwy Ojcze nasz, 
Wierzę oraz w intencjach, które w sercu nosi Papież Franciszek, bycie w stanie łaski uświę-
cającej lub spowiedź św. i przyjęcie w tym dniu Komunii Św. Osoby starsze i chore mogą 
zyskać odpust w swoich domach, łącząc się duchowo z pozostałymi wiernymi, wykluczą 
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić zwy-
czajowe warunki uzyskania odpustu. 

 

11. W środę pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty parafialnej Śp. + FRANCISZKA KULIBERDA,  
lat 82.  

 

12. W sobotę, po chorobie zmarł w domu nasz Parafianin Śp. JERZY SERAFIN, lat 85, zam. 
ul. Szkolna 9/3. Różaniec o spokój duszy zmarłego i za rodzinę pogrążoną w smutku i żało-
bie: dzisiaj o godz. 14.30, w poniedziałek po wieczornej Mszy św. o godz. 17.30. Pogrzeb 
we wtorek: o godz. 11.30 różaniec w kaplicy na cmentarzu, o godz. 12.00 obrzędy z wypro-
wadzeniem, ok. godz. 12.20 w kościele Msza św. żałobna-pogrzebowa i przejazd w konduk-
cie na cmentarz w Sierakowie Śl., gdzie będzie pochówek. Zmarły należał do Róży Różań-
cowej na Jasnej Górze, stąd będzie założony tradycyjne różaniec na trumnie, ale bez 
sztandaru różańcowego. Wieczny odpoczynek racz mu, dać Panie…  


