
  

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  
 

20 – 27 grudnia  2020 
 

 
 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20.12. – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. /kolekta na OPAŁ/   
  8.00 – Do B. Op., MBNP i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w rodzinach KOSTORZ i KOPER oraz dla wnuka ERYKA z rodzicami.   
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla Jubilata STEFANA WIECZOREK w 60 rocz. urodzin i całej rodziny. 

 

14.30 – Naboż. adwentowe – błog. Stajenek i figurek – Spowiedź św. 
 

15.00 – Za + Henryka Gruca w 30 dzień po śm. 
 

PONIEDZIAŁEK – 21.12.  
 

17.00 – Za ++ ojca Stanisława Gruca, rodziców Włodarz i Gruca oraz + Marię Gruca. 
 

WTOREK – 22.12.  
17.00 – Za ++ Edmunda Kuzaj i bratanicę Lidię o dar życia wiecznego w Panu – od braci Jerzego  

i Ryszarda z rodziną.  
 

ŚRODA – 23.12.  
17.00 – Za ++ matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm., ojca Emila oraz z rodzin Chmiel i Gbur. 
 

CZWARTEK – 24.12. –Wigilia Bożego Narodzenia    

  7.00 – Za + ojca chrzestnego Teodora Gruca – od chrześniaka T. Chmiel. 
 

23.45 – Refleksja wprowadzająca w Noc Bożego Narodzenia /schola/. 
 
 

PIĄTEK – 25.12. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  /kolekta ŚWIĄTECZNA/   

24.00 – PASTERKA: Ku czci Dziec. Jezus za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNI-
CZYCH i DOBRODZIEJÓW kościoła i parafii.  

 

  8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla mamy i babci ADELI z ok. 75 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla dzieci  
i wnuków – od dzieci i wnuków. 

 

10.00 – Do Dziec. Jezus i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla dzieci w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 

 

14.30 – Naboż. kolędowe przy Żłóbku. 
 

15.00 – Do B. Op. i MBNP,  z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., zdrowie, pociechę, siłę  
i nadzieję życia dla córki i syna z rodzinami – od U. Kuzaj. 

 

SOBOTA – 26.12. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, I męczennika /kolekta ŚWIĄTECZNA/   
   8.00 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdrowie w ro-

dzinie SERAFIN oraz opiekę i zdrowie w rodzinach córek i wnuków. 
10.00 – Do Dziec. Jezus z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla synów,  

synowych i wnuków, o opiekę Św. Anioła Stróża i MBNP w nowym roku w rodzinie 
TERESY i EUGENIUSZA KOZALA. 

 

11.30 – Do Dziec. Jezus i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-
wie w rodzinie MAŁGORZATY i RYSZARDA BATOR. 

 

NIEDZIELA – 27.12. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU  /kolekta INWESTYCYJNA/ 
 8.00 – Za ++ męża i ojca Alojzego Lesik oraz z rodziny i pokr. 
 

10.00 – Za ++ ojca Ryszarda Kinscher w 1 rocz. śm. oraz matkę i żonę Annę. 
11.30 – Do B. Op. i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdro-

wie w rodzinie AGNIESZKI i PIOTRA HUĆ oraz dla babci AMELII. 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 
 

 
 

1. W naszym kościele jest dzisiaj Relikwiarz Św. Rocha /krzyż z fragmentem kości/ – patro-
na od chorób zakaźnych. Po Mszach św. można podejść przed ołtarz – klęcząc lub stojąc 
– oddać cześć i szacunek relikwiom tylko przez skłon głowy /nie całujemy i nie dotykamy 
ze względu na zasady sanitarne/. 
 

2. Kolekty: dzisiejsza na opał, z Pasterki na Dom Matki i Dziecka w Opolu, w I i II Święto  
na potrzeby parafialne, za tydzień inwestycyjna na zewnętrzne MALOWANIE KOŚCIOŁA, 
BUD. GOSPODARCZEGO i PLEBANII. Od stycznia 2021 r. większość kolekt parafialnych 
będzie przeznaczana na podany CEL – BÓG ZAPŁAĆ. 
 

3. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /w środę R. Krawczyk i A. Krawczyk/. 
 

4. BÓG ZAPŁAĆ wszystkim Dobrodziejom za świąteczne DARY dla chorych i potrzebują-
cych, za wartościowe nagrody rzeczowe dla dzieci do losowań na Roratach, na stół plebanij-
ny i każdą pomoc. 

 

5. Bóg Zapłać Strażakom OSP Wędzina za ścięcie dębu przy stawie na opał do kościoła. 
 

6. Przy wyjściu od zakrystii są opłatki wigilijne, w zakrystii można zamawiać intencje. 
 

7. Okazje do spowiedzi św.: dzisiaj o godz. 14.30, w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 
16.30, w czwartek od 6.30. Spowiedź w Oleśnie: poniedziałek godz. 6.30-9.00, wtorek i środa 
godz. 6.30-10.00, czwartek godz. 6.30-11.00 oraz od niedzieli do środy godz. 19.00-21.00. 
Bardzo proszę, abyśmy wszyscy byli wyspowiadani i mogli liczniej przystępować do Ko-
munii Św. w czasie świąteczno-noworocznym! Przypomnę, aby ŻAL DOSKONAŁY z Wiel-
kanocy był dopełniony, powinna odbyć się spowiedź św., gdy tylko było to możliwe! 

NIE LĘKAJMY SIĘ przyjmować sakramentów świętych. 
 

8. Do środy Roraty dla dzieci o godz. 17.00 – dzieci przynoszą Serduszka do losowań. 
 

9. W poniedziałek rozpoczyna się stawianie szopki przez parafian przy dawnym kościele. 
 

10. We wtorek od godz. 9.00 proszę mężczyzn o zbudowanie szopki i ustawienie choinek, a do 
przystrojenia choinek w bombki i oświetlenie proszę ministrantów od kl. 6 do szkoły 
średniej oraz młodzież, która przyjęła w tym roku sakrament bierzmowania. 
 

 

11. W środę o godz. 11.00 próba śpiewów liturgicznych scholi. 
 

12. Od środy będziemy mogli wziąć z kościoła do swoich domów Betlejemskie Światło Poko-
ju – trzeba mieć swój lampion, najlepiej znicz. 
 

13. W czwartek Wigilia – pielęgnujmy zwyczaje wigilijne i religijne przeżywanie Świąt: 
abstynencja od pokarmów mięsnych i alkoholowych, łamanie opłatkiem, składanie życzeń, 
wspólna modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii i śpiew kolęd.  
 

 

14. W piątek uroczystość Narodzenia Pańskiego. O godz. 23.45 refleksja muzyczna wprowa-
dzającą w Noc Bożego Narodzenia w wykonaniu scholi, o godz. 24.00 Pasterka, następne 
Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30, naboż. kolędowe o godz. 14.30. 

 

 

15. W sobotę II dzień Świąt Bożego Narodzenia – Św. Szczepana, na Mszach św. błogosła-
wieństwo owsa. 
 

 

16. W przyszłą niedzielę Święto Św. Rodziny z Nazaretu, na Mszach św. przedstawię roczny 
bilans duszpastersko-ekonomiczny za kończący się rok. 
 

17. W czwartek 18 grudnia br. w Holandii odbył się pogrzeb + Śp. EDMUNDA KUZAJ, lat 63. 
Wieczny odpoczynek… 


