
Nasze życie parafialne  
Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby Diecezji i Seminarium, a przed kościołem na 
pomoc katolikom na Wschodzie. 
O godz. 15.15 nabożeństwo adwentowe z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Roraty odprawiane są w naszej parafii o godz. 18.00 – tylko w środę o godz. 16.00,  
a w sobotę o godz. 8.00. 
W poniedziałek urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. 
W czasie wieczornej Eucharystii Marianki odnową swoje przyrzeczenia, a dzieciom  
z kl. II będą poświęcone medaliki. 
We wtorek po Mszy św. różaniec za młode pokolenie, za rodziny i o powołania. 
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
W sobotę o godz. 17.15 różańcowe nabożeństwo fatimskie – z modlitwą za pracujących za 
granicą i ich rodziny. 
Od piątku (godz. 18.00) w Ozimku nauki przedmałżeńskie. 
W gazetce jest plan tegorocznej kolędy – można zgłosić ewentualne niedociągnięcia. 
 

          (w następnym tygodniu – po 14.12.) 
O godz. 15.15 nabożeństwo adwentowe z modlitwą w intencji rodzin. 
Wszyscy są zaproszeni do udziału w Roratach – w stałych godzinach. 
We wtorek nie będzie po Mszy św. różańca za młode pokolenie. 
Z racji popołudniowego spotkania przedświątecznego w szkole, Roraty w piątek (19.12.) 
będą odprawione rano o godz. 7.00. Dzieci z innych szkół mogą przyjść wieczorem. 
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
W przyszłą niedzielę (21.12.) od godz. 15.00 w Dębskiej Kuźni adwentowe spotkanie  
z opłatkiem dla nauczycieli i katechetów dekanatu Ozimek. 
 

Przedświąteczna okazja do sakramentu Pokuty 
Zawsze przed Mszami św., a ponadto: dla dzieci w sobotę (20.12.) po Roratach,  dla 
wszystkich w tę sobotę, w godz. 14.00 – 17.00 (będą księża z sąsiedztwa), w poniedziałek 
i wtorek (22. i 23.12.)  w godz. 7.00 – 8.00 i po wieczornych Roratach, a w dniu Wigilii  
w godz. 7.00 – 8.00 i 9.00 – 10.00. 

Przedświąteczne spotkanie ministrantów i lektorów 
- w środę (17.12.)  po Roratach (godz. 17.00) – niech będą wszyscy obecni. 
 

Adwentowa modlitwa w Ozimku 
Zapowiadane spotkanie adwentowe dla młodzieży w Dębiu zostało przełożone na wtorek, 
16.12. na godz. 19.00 do Ozimka. Będą tam znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż  
i Ikona Matki Bożej. Zaproszeni są wszyscy – najlepiej całymi rodzinami. 
 

   Ogłoszenie DFK 
Zarząd Koła DFK – Szczedrzyk i Pustków serdecznie zaprasza wszystkich swoich 
członków i ich rodziny na spotkanie adwentowo – świąteczne do świetlicy wiejskiej –  
w niedzielę, 14.12. o godz. 14.00. 
 

Piątek 30.01.2015 1530 Sz-k: Sosnowa (od końca), Jedlicka – nieparzyste (od pocz.)                  
Sobota 31.01.2015 1000 Sz-k: Jedlicka – parzyste (od początku), Grunwaldzka,  

         Jałowcowa,    od godz. 15.00 – kolęda dodatkowa 
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KOL ĘDOWE  ODWIEDZINY  DUSZPASTERSKIE 2014/2015 
 

Sobota 27.12.2014 1000 Pustków: Ozimska (w kier. Szczedrzyka od nr 30a i 35), 
Antoniów: Młyńska i Graniczna (obie od początku) 

Niedziela 28.12.2014 1730 Sz-k: Szkolna (od początku) 
Poniedziałek 29.12.2014 1000 Pustków (strona prawa): Słoneczna (od początku), Boczna,  

               Leśna, Zielona (od końca), Kolorowa 
Wtorek 30.12.2014 1000 Pustków (strona lewa): Powst. Śl., Robotnicza, Polna, 

               Ozimska (od początku) 
Środa 31.12.2014 1000 Antoniów: Dylakowska, Polna 
 

 
  

Piątek 02.01.2015 1530 Antoniów: Tysiąclecia (od początku), Krótka, 
Sobota 03.01.2015 1000 Jedlice 
Niedziela 04.01.2015 1730 Sz-k: Rybacka, Boczna, Wygonowa 
Poniedziałek 05.01.2015 1530 Antoniów: Sosnowa (od końca), Stawowa (od początku), 

                  Jedlicka (od końca) 
    

Środa 07.01.2015 1530 Sz-k: Cmentarna, Robotnicza,  cz. Opolskiej, Spacerowa           
Czwartek 08.01.2015 1530 Sz-k: cz. Cmentarnej, Wrzosowa, Dębowa, Poprzeczna,  

         Jarzębinowa, Podbory, Niwecka 
Piątek 09.01.2015 1530 Niwki  – od kapliczki w kierunku Opola 
Sobota 10.01.2015 1000 Niwki  – nowa część i od kapliczki w kier. Szczedrzyka  
Niedziela 11.01.2015 1730 Sz-k: Pl. 1-go Maja – nieparzyste (od początku) 
Poniedziałek 12.01.2015 1530 Sz-k: Pokoju, Malinowa, Jagodowa, cz. Opolskiej (nr 53 – 

         49,42), Zielona (od końca), Wczasowa, Leśna, Lipowa,      
Wtorek 13.01.2015 1530 Sz-k: Sportowa, Olimpijska (obie od początku), cz. Opolskiej  

                                                                                  (nr 1-10), 
Środa 14.01.2015 1530 Sz-k: Daniecka (od końca), Bukowa, Nowa (od końca) 
Czwartek 15.01.2015 1530 Sz-k: Łąkowa (od końca), Dębskiej Kuźni, Wyzwolenia  
Piątek 16.01.2015 1530 Sz-k: Ogrodowa (od początku), Kwiatowa, Spokojna 
    

Niedziela 25.01.2015 1730 Sz-k: Pl. 1-go Maja – parzyste (od początku) 
Poniedziałek 26.01.2015 1530 Sz-k: Klasztorna, Buczka, cz. Opolskiej, Jeziorna, Wałowa, 

          Podwale 
Wtorek 27.01.2015 1530 Sz-k: Ozimska (str. lewa – od końca), Powstańców Śl. 
    

Czwartek 29.01.2015 1530 Sz-k: Ozimska (str. pr. –od k. ), Ks. Brolla, Wesoła, Wspólna 



NIEDZIELA  – 07.12.2014 – II Adwentu 
730 (niem.) za ++ rodziców Anielę i Alojzego Spyra, + ojca Waldemara Nowak,  

            ++ dziadków i ++ z pokrew. 
1000 Odpust ku czci św. Mikołaja  – za żyjących i zmarłych parafian 
1515 nabożeństwo adwentowe – modlitwa za Kościół na Wschodzie – Koronka do 

Miłosierdzia Bożego 
1600 dziękcz. z ok. urodzin matki Łucji – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

  

PONIEDZIAŁEK  – 08.12.2014 – Niepokalane Poczęcie NMP 
800 za + męża i ojca Bertholda Golderg, za ++ rodziców Golderg – Król  

1800 w int. Marianek i ich rodzin – z odnowieniem przyrzeczeń 
  

WTOREK – 09.12.2014  
1800 dziękcz. z ok. 18 urodzin Leokadii – o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. 

Boże, także w rodzinie 
  

ŚRODA – 10.12.2014  
700 za + Markusa Emmerling w 30 dniu po śmierci 

1600 dziękcz. za otrzym. łaski – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie – za ++ rodziców 
Józefę i Józefa Żabskich oraz Janinę i Pawła Mróz, + siostrzeńca Romana,  
za ++ z rodziny i pokrew. z obu stron, dwcz. 

  

CZWARTEK – 11.12.2014 
1800 za ++ rodziców Stefana i Rozalię Matysek, + ojca Waltra Janik,  + brata Rufina 

– o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Janik  
  

PIĄTEK – 12.12.2014  
700 za + Janusza Świeżewskiego w 1 roczn. śmierci 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1800 za ++ rodziców Krystynę i Joachima Gryc, za ++ z pokrew.  

  

SOBOTA – 13.12.2014 - św. Łucji 
800 za + Sebastiana Kulig w 30 dniu po śmierci 

1715 różańcowe nabożeństwo fatimskie (świece!) 
1800 za + męża i ojca Piotra Kula, jego ++ rodziców, + matkę Klarę i ++ dziadków 

Kubalka 
  

NIEDZIELA – 14.12.2014 – III Adwentu 
730 (niem.) za ++ rodziców Zofię i Józefa Orlik, + męża Jana, + brata Helmuta  

            i + siostrę Gertrudę – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 
1000 dziękcz. z ok. urodzin Adelajdy Cebula – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie  

i w rodzinach córek 
1515 nabożeństwo adwentowe  
1600 dziękcz. z ok. 18 urodzin Natalii – o dary Ducha Świętego, zdrowie i błog. Boże 

w rodzinie 
  

 
 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK  – 15.12.2014  
1800 dziękcz. z ok. 40 urodzin Iwony – z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 

  

WTOREK – 16.12.2014  
1800 za + ojca w 25 roczn. śmierci, za żyjących i zmarłych z rodzin Kleinert – 

Golderg  
  

ŚRODA – 17.12.2014 
700 za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Sowa, 2 ++ szwagierki, za + Agnieszkę,  

++ rodziców Wieczorek, za ++ z pokrew., dwcz. 
1600 za ++ rodziców Franciszka i Hildegardę Halek, + męża Bernarda, ++ dziadków 

Halek – Halupczok – Słowik,  za ++ z pokrew. 
  

 CZWARTEK – 18.12.2014  
1800 za + żonę Krystynę Garcorz, ++ rodziców, + szwagra Gerharda 

  

 PIĄTEK – 19.12.2014  
700 za + Ks. Prob. Henryka Szier (+ 2004) 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1800 za + żonę i matkę Marię Sowa w 8 roczn. śmierci 

  

 SOBOTA – 20.12.2014  
800 za + Hildegardę Ciasto w 2 roczn. śmierci, za ++ z rodzin Wiesiołek – Wyrwich 

– Ciasto 
1800 za + żonę i matkę Marię Sowa w 8 roczn. śmierci 

  

NIEDZIELA  – 21.12.2014 – IV Adwentu 
730 (niem.) za + Ericha Gwiosda (z ok. urodzin), jego + żonę Gertrudę,  

            za ++ z pokrew. Gwiosda – Piechota  
1000 dziękcz. z ok. 80 urodzin Tomasza – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie  

i w rodzinach dzieci 
1515 nabożeństwo adwentowe – błogosławienie opłatków i figurek Dzieciątka 
1600 za + męża i ojca Rafała Halupczoka, za ++ z rodzin Halupczok – Kuźniacki 

  
 

Propozycja parafialnej pielgrzymki na rok 2015 
 

Od wielu lat z biurem turystycznym „Stachura” zwiedzamy ciekawe miejsca i sanktu-
aria w Polsce i w Europie. Propozycja na przyszły rok jest trochę nietypowa terminem, 
ale bardzo ważna celem – na kilkanaście tygodni wystawiony będzie w Turynie słynny 
Całun. Warto się chyba wybrać, bo następne wystawienie planowane jest na rok 2025. 
Przy okazji spróbujemy dotrzeć do miejsc rzadziej odwiedzanych na pielgrzymich 
szlakach – austriackie sanktuarium maryjne Maria Woerth, włoskie sanktuarium 
Madonna della Corona oraz miasta Turyn, Mediolan, Werona i Rawenna (ze 
słynnymi mozaikami), a ponadto  Padwa i Wiedeń.  
Termin: 18 – 22 maja 2015. Koszt: w zależności od ilości chętnych 1310  lub 1220 zł.   
Zapisy i przedpłaty: po świętach Bożego Narodzenia. 


