Porządek Nabożeństw
od 15.10. do 22.10.2017 r.
Niedziela 15.10. XXVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci, + matkę Elżbietę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła, ich 2 synów,
dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę i pokr.
17:15 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie w int. Edeltraudy
z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach córek i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek i wnuka
Poniedziałek 16.10. św. Jadwigi Śląskiej, wsp.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ matkę Waleskę w 20 r. śmierci, ojca Teodora, braci Wiktora i Franca oraz dusze opuszczone
Wtorek 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wsp.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawła, ++ z rodzeństwa
i pokr.
Środa 18.10. św. Łukasza, ewangelisty, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Pawła i Paulinę, męża Antoniego, teściów i rodzeństwo
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
Czwartek 19.10.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe i Koronka
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60 r.
urodzin oraz w int. całej klasy
Piątek –20.10. św. Jan Kanty, prezbiter, wsp.
15:00 Do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok.
60 r. urodzin Urszuli oraz 40 r. ślubu Urszuli i Piotra o Boże bł. w rodzinie Grabowski i w rodzinach
synów
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Do Bożej Op. za wst. NSM i św. Jakuba w int. ks. Piotra z podz. za troskliwą opiekę - zam. od pielgrzymów do Fatimy i Santiago
Sobota 21.10.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, zdrowie dla Ireny
i Manfreda z ok. r. ślubu
——————————————–—–———————————–
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w rodzinie i w rodzinach
dzieci oraz za + męża
Niedziela 22.10. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1. O radość życia wiecznego dla + wujka Ewalda Obst - zam. od siostrzenic, siostrzeńców i bratanka
z rodzinami
2. Za ++ męża i ojca Klausa, jego rodziców Marię i Józefa, teściów Łucję i Franciszka (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. Łask, opiekę i zdrowie w int. Anieli
i Władysława z ok. 50 r. ślubu
17:15 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ ojca Antoniego w 1 r. śmierci, matkę Marię, krewnych z rodzin Maniera, Szmatłoch, Stasiak
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Parafialny cmentarz

Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym
w każdej miejscowości. Świadczy o żyjących,
w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za
porządek i czystość. Na cmentarzu zachowajmy
powagę. O czystość i porządek między grobami
i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem.
Śmieci wrzucamy tylko do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są
odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika.
Gospodarzem naszego cmentarza jest pan Roman
Sottopietra (tel.77 4611256, +48 502514961).
Z Nim ustalamy miejsce pochówku, opłatę za
wykopanie grobu, likwidację pomnika.
Utrzymanie cmentarza związane jest z kosztami.
Dlatego w imieniu swoim, PRD i każdego, któremu
dobro cmentarza leży na sercu prosimy o uczciwe
uiszczanie opłat. Składamy podziękowania Tym,
którzy to czynią, Bóg zapłać!
Obowiązują następujące opłaty:
- od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości.
- za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100 zł,
od grobu podwójnego i głębinowego 150 zł. (100 zł na 20 lat, to 5 zł na rok).
Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieżąco u pani
Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562).
Stan wpływów i wydatków cmentarnych w 2017 roku (na dzień 01.10.)
- wpłaty (opłaty za stawiane pomniki i rezerwację grobu) - 5.020 zł.
- wydatki (opłaty wywozu śmieci i zużycia wody) - 8.142 zł.
Groby ponad 20 letnie, o które nikt nie dba i nie są opłacane, mogą zostać zlikwidowane. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i składa ofiarę za energię elektryczną.
Po pogrzebie, klucz z kaplicy przynosimy na plebanię.
Prośba, aby nie sadzić żadnych drzew ozdobnych na terenie cmentarza oraz aby nie
robić żadnych chodników wokół grobów.
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Ze względu na wzrost kosztów utrzymania cmentarza, w dniu 1 i 2 listopada na
cmentarzu (obok krzyża) będzie skarbonka, do której można wrzucić ofiarę (np.
zamiast kupna 1 znicza) na cele utrzymania cmentarza. Bóg zapłać za każdą ofiarę! Od przyszłej niedzieli można zabierać kartki na wypominki. Wypełnione kartki
przynosimy do zakrystii. Różaniec za zmarłych będzie odmawiany od 2 do 8 listopada. Najpiękniejszym zniczem, wieńcem za zmarłych jest modlitwa za Nich,
zamówiona Msza św. w Ich intencji. Intencje Mszy św. na bieżący rok i 2018 r.
można zamawiać w kancelarii parafialnej.
Sentencja: o. Jan Góra - Uczyń ze swego życia „dzieło sztuki”.
—————–————–—–———–———–——–—–———–—————
W piątek na plebanii o 19:00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Przypominam skład Rady: s. Macieja, Marian Czupała, Piotr Dreja,
Grzegorz Radimerski, Maria Drzyzga, Maria Mańczyk, Józef Koj, Gerard Mańczyk. Można przemyśleć i podać propozycje m.in. na tematy: nowy podział tras
procesji Bożego Ciała, czy zmienić godzinę Mszy św. niedzielnej (np. 15:15 Nieszpory, 16:00 Msza św.) w I piątki miesiąca Msza św. rano w języku niemieckim
recytowana, natomiast wystawienie Najśw. Sakramentu po Mszy św. wieczornej,
jak zapraszać owocniej do naszych grup parafialnych, co czynić, aby było tak jak
dawniej np. z liczą uczestników Mszy św. Propozycje remontów na 2018 rok, oraz
wszystkie inne sprawy.
Wyjazd do Pragi: Termin: 09-10.12.2017. Cena: 330 zł. Osoby, które zapisały się
na listę wstępną, mogą się już zapisywać do 25 października. Pieniądze można
przynosić przy zapisie lub wpłacać na konto parafii z dopiskiem Praga. Prośba aby
przynieść dane: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz serię i numer dowodu
lub paszportu.
Odpowiadając na pytania, informuję, że w przyszłym roku 2018, nie jest planowana żadna zagraniczna pielgrzymka. Myślę, że będą organizowane pielgrzymki do
ciekawych miejsc w naszym kraju. A w 2019 roku?....zobaczymy. Ale bardzo, bardzo dziękuje za tak żywe zainteresowanie pielgrzymkowymi wyjazdami.
Na stronie parafialnej www. w zakładce Panama 2019 nowa propozycja
„Fatima+Panama=Różaniec” - zapraszamy do realizacji. Już dziś zapraszam
młodzież zainteresowaną ideą Panama (czyli młodych, którzy pragną „Coś” robić
i modlić się) na spotkanie w piątek 3 listopada o godz. 19:00 na plebanii.
27 - 29. 10. na Górze św. Anny spotkanie dla młodzieży „Ławka GO”, szczegóły
i zapisy na stronie www.botafe.pl
Ciekawostka: Reprezentacja Panamy po raz pierwszy w historii zakwalifikowała
się na MŚ w piłce nożnej.
Kandydaci do Bierzmowania (poziom VI i VII kl. I i II) za obecność na wyznaczonych wydarzeniach parafialnych otrzymują „kartkę obecności”, należy ją wklejać z tyłu zeszytu do religii. Taką kartkę otrzymali podczas Czuwania Fatimskiego,
następne wydarzenie to Różaniec w piątek 27.10.

Dziś kolekta na zakup opału na zimę do obiektów parafialnych (jest to
trzecia i ostatnia w tym roku na ten cel kolekta). Odpust w par. Łagiewniki
Małe. W kościołach odbywa się liczenie wiernych. Po Mszy św. o 10:00,
czyli od 11:00 do 13:00 przy salkach, na placu kościelnym „Pchli Targ”.
Zapraszamy dzieci do wystawienia na sprzedaż i do wymiany swoich
towarów, natomiast wszystkich zapraszamy do zakupów, radości i zabawy.
—————–———————–——–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów do I komunii św. Po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta.
—————–———————–——–——–—–———–—————
W czwartek o 19:00 spotkanie katechetów dekanatu Zawadzkie.
—————–———————–——–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Dzień Misyjny. Prośba do dzieci na Mszę św.
o 10:00, o przybycie w strojach reprezentujących różne kontynenty. Kolekta na cele misji. O 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych.
—————–———————–——–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Drzyzga
Maria, Drzyzga Anna, Zientek Gabriela, Buczek Jolanta. Bóg zapłać!
—————–———————–——–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, udział w Czuwaniach Fatimskich, 34 osobom idącym „Drogą 2+2=10”, Różom Różańcowym i innym osobom
uczestniczącym w dniu skupienia na Górze św. Anny, 9 mariankom
i s. Jurandzie za wyjazd na 3 dni na Górę św. Anny, paniom pielęgniarkom
i przedstawicielce zespołu Caritas za modlitwę na pielgrzymce w Trzebnicy. Zamawiane intencje mszalne i składane ofiary. Życzliwość i dobre słowa. Ofiary i dary przynoszone do kancelarii parafialnej i wpłacane na konto parafii, składane w kościele. Za przyniesioną wełnę oraz zakup
„Zwierzątek Panama 2019”. Zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania, wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję za
naprawę pieca olejowego i pieca na groszek na plebanii.
Ofiara na Fundację Nowego Tysiąclecia wyniosła 752 zł. i 4 euro.
—————–———————–——–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–———————–——–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–———————–——–——–—–———–—————
Nabożeństwa Różańcowe w tym tygodniu: w niedzielę 17:15; poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę o 17:30; środę po Mszy. ZAPRASZAMY !

