Porządek Nabożeństw
od 01.11. do 08.11. 2020 r.
Poniedziałek 02.11. Wszystkich Wiernych Zmarłych, wsp.
8:00 Za + syna Michała Sawczuka w 2 r. śmierci, ++ z rodzin Sawczuk, Suchan
10:00 Za ++ ojca Edmunda z ok. urodzin, matkę Hildegardę i pokr.
- Za wszystkich zmarłych (w Opolu)
15:00 Koronka i muzyka
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ żonę i matkę Hildegardę Czupała w r. urodzin
20:00 Spotkanie
Wtorek 03.11.
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ syna Rudolfa w 1 r. śmierci, męża Gerharda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę,
brata Józefa, dziadków z obu stron
- Za + s. Walerię - karmelitankę (w Opolu)
Środa 04.11. św. Karola Boromeusza, biskupa, wsp.
17:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma w r. urodzin, rodziców, teściów, zięcia Krystiana, pokr. i dusze opuszczone
20:00 Różaniec za zmarłych
I Czwartek 05.11.
17:00 Koronka i Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ rodziców Jana i Rozalię, Franciszka i Gertrudę, córkę Małgorzatę, brata Gerharda, szwagra
Ernesta, swatów Henryka i Elżbietę, Czesława i dusze opuszczone
- Za + s. Walerię - karmelitankę (w Opolu)
I Piątek 06.11.
7:00 Za + Ewalda Dreja w miesiąc po śmierci
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ ks. Huberta w r. śmierci, Elżbietę i Zygfryda, syna Pawła, brata Adama, szwagra Karola
i pokr.
I Sobota 07.11.
8:00 Do św. Karola Boromeusza za ++ ojca i dziadka Karola Pawlik w r. urodzin, dziadków z obu stron,
++ z rodzin Pawlik, Gawlik, Prukop i dusze opuszczone
13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie,
z ok. 60 r. urodzin Huberta oraz 35 r. ślubu oraz o Boże bł. w całej rodzinie
15:00 Chrzest: Katarzyna Maria Szymik, Adam Maniera, Barbara Roksana Tarara. Roczek: Magdalena
Emma Pałek
——————————————————
17:30 Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ rodziców
Niedziela 08.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Bogusława, jego rodziców, rodziców Franciszka i Różę oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Władysława w 4 r. śmierci oraz pokr.
16:30 Różaniec za zmarłych
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
dla Heleny z ok. 70 r. urodzin
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Szczęść Boże wszystkim którzy są z Nami w świątyni,
zaglądają na stronę www. parafii, są obecni w transmisjach „na żywo”
Cały obecny rok, a szczególnie ostatnie tygodnie, dni na świecie i w naszym kraju
są takie jakie każdy widzi, słyszy, wie i przeżywa, Wirus covid 19 nie ustępuje.
Dochodzi do tego wirus agresji, nienawiści, krzyku, rozpaczy, łez. Ataków słownych i cielesnych. Takie połączenie daje mieszankę wybuchową dla naszego
życia. U wielu osób występuje poczucie zagrożenia, zagubienia, strach. Coraz
więcej osób zamka się w domach, ale i w sobie. Tyle wokół „szatańskiej roboty” zła. Ale, ale dla Nas chrześcijan dni które przeżywamy są ważne i piękne: koniec
Nabożeństw Różańcowych. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień Zmarłych.
Spotkania ze zmarłymi na cmentarzach. Spotkanie z samym sobą w swoim wnętrzu. Te dni zawsze były dniami spokoju, zadumy, ciszy, nadziei, odwagi, modlitwy. To zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Alleluja Jezus żyje! Ja też żyć będę!
Na wiele spraw nie mamy wpływu. Wiele okoliczności zewnętrznych jest bardzo
trudnych. Ale wnętrze nasze, dom rodzinny, słowa, czułości, modlitwy kształtujemy sami. Na to mamy wpływ. Życzę, aby te dni były piękne i wielkie dla każdego
z Nas. Piękne Bożą miłością. Wiarą w człowieka. Nadzieją w życie. Naszą odpowiedzią niech będą słowa „Zło dobrem zwyciężam” „Nie lękam się” „Miłość
nigdy nie ustanie” „Miłość zwycięży” oraz „Nie ma sytuacji bez wyjścia” „Dla
człowieka, który słucha Boga, każda historia kończy się dobrze”. Zamknięte
cmentarze - bolą. Ale niech to będzie powód, nie do narzekania i smutku, ale do
podniesienia serca i głowy ku górze, do nieba. Te dni mogą być szansą, wezwaniem i zadaniem dla każdego „Wypłyń na Głębię”. Bożej łaski,
zamknąć nie można. Wiary w siebie i w drugiego człowieka, zamknąć nie można.
Nadziei w piękne życie na ziemi i życie wieczne w niebie, zamknąć nie można.
Bądźmy na Mszach św. Przesuwajmy paciorki Różańca. Stańmy w prawdzie
przed samym sobą. Bądźmy dla siebie życzliwi w słowach, gestach i uśmiechu
(usta zasłonięte, ale nie oczy). Zapraszam:
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 7:30; 10:00; 11:30. Kolekta na
cele utrzymania parafialnego cmentarza. Nabożeństwo za zmarłych będzie
w kościele i w transmisji o godzinie 14:00. W świątyni może być 110 osób. Dlatego zgromadźmy się w domach, przy świecy, zdjęciu zmarłych bliskich. Do świątyni, ewentualnie niech przyjdzie tylko jeden przedstawiciel z rodziny. O 17:00
transmisja: Koronka i „muzyka Krzysztofa Antkowiaka do tekstów ks. Piotra
Pawlukiewicza”. O godz. 20:00 w świątyni i transmisja: Spotkanie (młodzi i ks.
Piotr) - będzie ono w luźniejszej formie. Temat: wesołe fakty z życia świętych
i Kościoła, piosenki i modlitwa. Zakończenie Apelem Jasnogórskim.

W poniedziałek Dzień Zmarłych. Msze św. o 8:00; 10:00; 18:00. Różaniec za
zmarłych polecanych w wypominkach o 17:30. O 15:00 transmisja: Koronka
i „muzyka Krzysztofa Antkowiaka do tekstów ks. Piotra Pawlukiewicza”. O godz.
20:00 w świątyni i transmisja: Spotkanie (s. Juranda, p. organista, ks. Piotr) Refleksje, pieśni, modlitwa za zmarłych. Zakończenie Apelem Jasnogórskim.
W tym roku, warto bardziej zastanowić się co tak właściwie w tych dniach jest
ważne? Niech będzie więcej naszej refleksji nad życiem i wartościami, którymi się
kierujemy. Może czas na zmianę swoich przyzwyczajeń? Nie przeinwestować
zakupów na groby (znicze, kwiaty itp.), za to jakąś część funduszy przeznaczyć na
szlachetny, dobry cel. Propozycja: do niedzieli 08.11. ofiary, które wrzucimy do
skarbonki w przedsionku, wejściu do kościoła, będą przeznaczone na „Trudny
czas”. Nie wiem dziś na jaki konkretnie cel zostaną one przekazane. Przyszłość,
która jest nie pewna, pokaże na jaki cel zostaną te fundusze przekazane
(poinformuję o zebranej sumie i celu). Kartki na wypominki można przynosić do
zakrystii lub wrzucać do skrzynki w drzwiach plebanii. Różaniec za zmarłych
będzie odmawiany od 02 do 08.11. Najpiękniejszym darem dla i za zmarłych jest
modlitwa, zamówiona Msza św. Intencje Mszy św. można zamawiać w kancelarii
parafialnej.

W czasie, który Nam jest dany, ale i zadany, ważne są relacje, wsparcie, rozmowa,
modlitwa. Bądźmy dla siebie bardziej życzliwi i wyrozumiali. Szanujmy bezpieczeństwo i zdrowie drugiej osoby. Gdyby ktoś chciał Spotkania ze mną to jestem
właściwie cały czas do dyspozycji (proszę umawiać się telefonicznie lub po Mszy).
Propozycje:* Częściej sięgajmy po Różaniec; * Wystawmy w oknie mieszkania
obrazek Matki Bożej lub Jezu ufam Tobie; * Niech w domach będzie Woda święcona; * Wzajemnie siebie błogosławmy znakiem krzyża: * 21.03.2020 r. został
poświęcony korpus Jezusa na krzyżu misyjnym, jako znak czasu, który przeżywamy. Spoglądając na ten krzyż przeżegnajmy się.
Zmarli od dnia od 01.11.2019 do dziś.
Józef Gloger l.51, Piotr Grabowski l.64, Jadwiga Jastrzembska l.80, Czesław
Mirek l. 64, Józef Baron l. 81, Irena Kluń l.91, Gertruda Wichula l. 98, Łucja
Gepert l. 78, Helena Maniera l. 86, Jan Piorun l. 67, Marian Bok l. 52, Adelajda
Budnik l. 86, Jan Hajduk l. 62, Andrzej Brolik l.40,Irena Kościelna l. 61, Herbert
Świerczok l. 82, Emma Mańka l. 95, Hildegarda Kozubek l. 75, Łukasz Strach
l. 32, Maria Kołodziej l. 90, Eryk Kluba l. 84, Leon Nowak l. 43, Gertruda Smandzich l. 81, Maria Czaja l. 82, Urszula Walus l. 68, Janusz Dudek l. 50, Adelajda
Świerc l. 83, Ewald Dreja l. 82, Cecylia Lempa l. 103, Roman Pietruszka l. 70,
Józef Dudek l. 68. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Sentencja: ks. M. Dziewiecki - Kto trwa przy Bogu w Wielki Piątek, ten doświadczy Niedzieli Zmartwychwstania.
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* Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne

spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w

Niedziela
01.11. Wszystkich
Świętych
Opolu-Winowie.
Spotkanie
będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
7:00
Różaniec
w namiotach.
7:30 Za + męża
i ojca Joachima w r. śmierci, ojca, teścia i pokr.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
9:30 Godzinki
ku
NMP Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
W lipcu i czci
sierpniu
10:00
Za
+
Eryka
Kluba
- zam.
od sąsiadów
01.07. Róża 8 p. Gizela
Zajonc
Za
++
ojca
Pawła,
matkę
08.07. Róża 9 p. Maria KrukMarię Guzy, babcię Julię Stryczek i pokr. (w Opolu)
11:30
Za +Róża10
Adelajdęp.Świerc
w miesiąc
15.07.
Brygida
Lepka po śmierci
14:00 Nabożeństwo za zmarłych
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
17:00 Koronka i muzyka
29.07.
Róża 12 p. Manfred Ullmann
20:00
Spotkanie

