
 
 
 
 
 

 

 

 

P ONIEDZIAŁEK – 09.11 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 
    630 Za parafian 
1800 1/ Za ++ rodziców Jadwigę i Stefana Szymaniec, + brata Piotra, + teścia Rudolfa Hucz, ++ ciocie Marię  

i Gertrudę 
       2/ Za ++ rodziców Jacka i Wiktoria Szymaniec, oraz za ++ z rodziny 
WTOREK – 10.11 – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO 
     630 Za + Bogusława Kiślak w kol. r. śm. 
   1800 1/ Za + mamę Marię Reh w 1 r. śm. 

2/  Za ++ rodziców Gertrudę i Ludwika Stelmach, ++ dziadków Pawła i Paulinę, ++ pokr. Stelmach-Galla 
ŚRODA  – 11.11 – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA 
     630  Za + Angelę Trybusch, ++ pokr. Schikora, Buhl, Król 
   1800 1/ W intencji Ojczyzny 
   2/ Za ++ z rodziców Hildegardę i Jana Wierzgalla, ++ Elżbietę i Teodora Kotula, ++ pokr. Wierzgalla, 

Josek, Kainka, Kotula 
CZWARTEK – 12.11 – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA 
    630 Za + męża Ludwika Josek oraz o B. bł. dla żony, dzieci i wnuków 
1300 Pogrzeb śp. Krystyny Matras 
1800 /szkolna/1/ Za ++ Weronikę i Józefa Durman w kol. r. śm. 
       2/ Za ++ rodziców Leona Woźnica, za  ++ dwie żony, + za Stanisława i Marię Niewiadomskich 
PIĄTEK  – 13.11 – WSPOMNIENIE ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA 
630  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18001/ Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla wnucząt oraz o B. bł. w rodzinie Toborek 
   2/ Za + Stanisława Baron w 2 r. śm., + Anielę, + ciocię Stefanę Gromczyńską 
SOBOTA  – 14.11 – WSPOMNIENIE BŁ. MARII LUIZY MERKERT 
630 wolna 
1800 /niedzielna/ 1/ Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla Teresy i Ernesta Drewniok z  ok. kol. r. śl. 
      oraz o B. bł. dla córek, wnuków z rodzinami 
                 2/ Za + Stanisława Zawadzkiego oraz + Stanisława Krawczyk 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11 
630 wolna 
830  Za ++ Łucję i Gertrudę Bias, + pokr. Bias, Walecko, Knop, ++ rodziców Marię i Ryszarda Knop  
          oraz za + ojca Jana Kasperek 
1000 1/  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla Edeltraudy i Stanisława Kupka z  ok. 60 r. śl. 
        2/ Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla Irmgardy i Zygmunta Piechaczek oraz o B. bł. dla syna           
            Łukasza z okazji 25 r. ur. 
1130 1/ Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla córki Katarzyny Gryszpińskiej z  ok. 50 r. ur.  
             oraz o B. bł. dla całej rodziny 
        2/ Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. dla Elżbiety Kuchnia z ok. 50 r. ur.  
              oraz dla syna Marcin z ok. 24 r. ur.   
1600 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. bł. w rodzinie Szmyt 
         
 
 
 

Porządek Nabożeństw  
w Parafii Św. Józefa w Opolu 
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1. Dzisiejsza niedziela (08.11) to XXXII Niedziela Zwykła: 
a) Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. Bóg zapłać za złożone ofiary.  
b) Dziś o 15.30 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach - zaleckach. 

2. W związku z nowymi obostrzeniami w naszym kościele obecnie może być jednocześnie 59 osób. Uprzejmie 
prosimy zajmować miejsca wyznaczone numerami. Gdyby wszystkie miejsca były zajęte prosimy pozostać 
na zewnątrz, tam też kapłan podejdzie udzielić Komunii Świętej. Przypominamy, że Komunię Świętą po 
prawej stronie przyjmujmy na rękę, a po lewej stronie do usta. Jeśli komunikuje jedna osoba to bardzo 
prosimy by najpierw podchodziły osoby przyjmujące Komunię na rękę, a następnie do ust. 

3. Zgodnie z najnowszym dekretem Księdza Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai: 
a) zostaje udzielona dyspensa od udziału w niedzielnej Eucharystii dla: 
-osób w podeszłym wieku, 
-zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony,  
-mających objawy infekcji,  
-przebywających w kwarantannie i samoizolacji,  
-odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem, 
-wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na 
ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła). 
b) zostaje zawieszona posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, 
c) usługujący (ministranci i lektorzy) do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, 
z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego, 
d) należy mieć zasłonięte usta i nos także w kancelarii parafialnej oraz zakrystii, 
e) w najbliższym czasie nie będzie spotkań formacyjnych dla grup dziecięco-młodzieżowych, a także dla 
dzieci I-komunijnych i kandydatów do bierzmowania. Prosimy jednak o osobisty rozwój wiary pod opieką 
rodziców poprzez modlitwę, udział w Mszach św. i nabożeństwach, (realny lub duchowy korzystając  
z transmisji), lekturę Pisma Świętego i prasy katolickiej np. Gościa Niedzielnego,  

4. Od poniedziałku do soboty od 17.30 w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 
śpiewem suplikacji oraz błogosławieństwem.  

5. W środę (11.11) o 18.00 Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości. 
6. Przyszła niedziela (15.11) to XXXIII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie remontowa. 
7. Wolne intencje mszalne w sobotę i w niedzielę o 6.30. 
8. Przyjmujemy intencje na nowy rok 2021. Można je zajmować w kancelarii telefonicznie lub osobiście,  

e-mailowo lub przekazując kartkę z intencjami księżom.  
9. Są jeszcze wolne intencje na miesiąc listopad i grudzień tego roku.  
10. Do wieczności odeszła śp. Krystyna Matras, l. 70. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w czwartek (12.11)  

o godzinie 13.00 w naszym kościele, pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu przy ulicy 
Krapkowickiej w polu. Wieczny odpoczynek…  

11. Dziękujemy za ofiarność na rzecz parafii, wpłaty na konto parafialne oraz dary na plebanijny stół. 
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