
  

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 listopada  2020 
 

 

 

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. 

 

14.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/. 
 

15.00 – Za + Franciszka Kuliberda – od Róży Różań. męskiej B. Sklorz. 
 
PONIEDZIAŁEK – 23.11.  
17.00 – Za + Urszulę Szulc – od. Róży Róż. A. Kaczmarzyk. 
 
WTOREK – 24.11. – Św. męcz. Andrzej Dung-Lac i Towarzyszy  

17.00 – Za ++ ojca Emila Chmiel w rocz. śm., matkę Matyldę i ++ z rodziny. 
 
ŚRODA – 25.11.  
  7.00 – O błog. B., opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św., zdrowie i łaski potrz. do zbawienia  

dla KS. PROBOSZCZA – od pierwszej Margaretki. 
 

17.00 – Za ++ rodziców z ou stron, siostrę z mężem, braci, bratową Gertrudę Kasprzik i jej mę-
ża – od rodz. J. Paprotny. 

 
CZWARTEK – 26.11.  
17.00 – Za ++ ojca Mariana w 21 rocz. śm. i matkę Annę Karolak w 3 rocz. śm. 
 

 
PIĄTEK – 27.11.  
  7.00 – Za ++ siostrę Brygidę Kus i brata Teodora Gruca w 30 dni po śm. – od siostry M. Chmiel. 
 

17.00 – /Szk/ Do B. Op., Św. Anioła Stróża i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie dla JULII SKLORZ z ok. 10 rocz. urodzin i całej rodziny oraz  
++ z rodziny i pokr. 

 
SOBOTA – 28.11. 
  8.00 – Za ++ męża Jerzego Kompała w kol. rocz. śm., rodziców Kompała i Parkitny, siostry 

Mariannę i Zofię z mężami. 
 

16.00 – Za ++ Józefa Kucharczyk w 30 dzień po śm., siostrę i ciotkę Henrykę Doleży w 30 
dzień po śm. oraz teścia Henryka Gbur. 

   
I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11. – NOWY ROK KOŚCIELNY /kolekta INWESTYCYJA/   
  8.00 – Za ++ żonę Bernadetę Karkos w 3 rocz. śm., rodziców Monikę i Walentego Karkos 

oraz brata i siostrę. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów. 
 

10.00 – Za ++ męża, ojca i dziadka Pawła Knop z ok. rocz. urodzin oraz z rodzin Knop, Hoff-
man i Szmilewskich. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów. 

 

14.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/. 
 

15.00 – Za + Jerzego Serafin – od sąsiadów. Błog. opłatków, świec, wieńców i lampionów. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziękuję za sprzątanie kościoła /W. Galiczak i B. Sklorz/, Parafianom za piękny kosz z ró-

żami, troskę o kwiaty i inne prace, skoszenie trawy i pocięcie reszty drewna z rozebranego 

baraku oraz za dary na stół plebanijny. 

 

2. Kolekta gospodarcza, przed kościołem zbiórka na remont katedry opolskiej, w następną nie-

dzielę ofiary inwestycyjne. W ostatnim tygodniu trwały prace przy grocie, która otrzymała 

już półokrągłą kopułę, prace będą kontynuowane jak fugowanie, podświetlenie, wykost-

kowanie chodnika. W gazetce podałem roczne płatności kurialne, które uregulowałem już 

do końca br. – Bóg Zapłać za to, co materialne i duchowe. 

 

3. W przyszłą niedzielę w Kościele rozpoczyna się już ADWENT i NOWY ROK KOŚCIELNY. 
O godz. 14.30 na nabożeństwie adwentowym będzie błogosławieństwo opłatków, wień-
ców i lamp adwentowych. 
 

4. Za tydzień Panie z Zespołu Caritas w przedsionku kościoła będą rozprowadzać świece 
Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – małe 5 zł, duże 12 zł. 

 
5. Od przyszłej niedzieli co tydzień będzie też do nabycia nieodpłatnie 10 egzemplarzy  

Gościa Niedzielnego /można wg uznania wrzucić do skrzynki na stoliku dobrowolną ofiarę/. 

Zgłosił się ofiarodawca, aby wspomóc m.in. redakcję wydawniczą Gościa Niedzielnego, w któ-

rym znajdziemy wiele ciekawych artykułów nie tylko religijnych, jest także program TV.  

Zachęcam do czytania.  
 

6. Zamawiajmy intencje w przyszłym roku, szczególnie w styczniu. 


