Porządek Nabożeństw
od 17.11. do 24.11.2019 r.
Niedziela 17.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski dla całej rodziny Morcinek (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie światło Ducha św. dla Aleksandry Makusek z ok. 18 r. urodzin.
Chrzest: Luiza Anna Mesjasz
16:30 Nieszpory
17:00 O radość życia wiecznego za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana,
brata Wernera, teściów Gertrudę i Wilhelma, chrzestną Annę, Józefa, Bernarda i Eryka
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Poniedziałek 18.11. św. Karoliny Kózkówny, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Uzdrowienia Chorych o dalsze
błogosławieństwo, opiekę, leczenie i szczęśliwy przebieg operacji dla męża oraz o Boże bł.
i zdrowie w rodzinie
Wtorek 19.11.
17:00 Za + Eryka Ozimka
Środa 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp.
17:00 Za + matkę Stefanię Koza w 2 r. śmierci, córkę Krystynę, dziadków Felix, Elisabeth Kampa,
Marię Garcorz
Czwartek 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków
i pokr.
Piątek 22.11. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. W int. organistów, chóru, orkiestry, scholki
2. Za + Henryka Czupała - zam. od kolegów i koleżanek za szkoły podstawowej
Sobota 23.11.
8:00 Za + męża i ojca Jana, ++ jego rodziców, teściów i pokr.
——————–———————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski dla Cecylii z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Niedziela 24.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Rocha i Marię, męża Huberta i jego rodziców, Wilhelma i jego rodziców, brata
Józefa, szwagra Stanisława, koleżankę Klarę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Małgorzatę Trzasko w 1 r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo,
opiekę, zdrowie, potrzebne łaski oraz radość życia wiecznego dla członków Klubu Seniora

Sentencja: ks. J. Twardowski - Możemy zapomnieć
o śmierci, ale śmierć nie zapomni o nas.
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Dzisiaj o 16:30 Nieszpory. Kolekta na opał (węgiel) do kościoła.
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe———–—–—–————————————–—–—–———–———–——————
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
W środę nie będzie spotkania kandydatów do I Komunii św. O 17:00 Msza św. szkolna.
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
———–—–—–————————————–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W piątek św. Cecylii, o 18:00 Msza św. w int. naszego chóru, orkiestry, organistów, scholki.
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Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
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Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
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—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprz ątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego T ysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

Modlitw za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo
pokoju na cały świat. Niech ogień miłości rozpala ich serca.
Niech z miłością oczyszczają i uświęcają swoje i nasze dusze.
Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi powierzamy serca kapłanów. Amen.

