
13  grudnia 2015  roku (Gaudete) - NIEDZIELA  III  ADWENTU 
8.00 Dąbrowa Za ++ Marię i Wilhelma Krum oraz Gerharda Gonsior stała 

9.15  N.Jamka  Za ++ Wandę i Aleksandra Gnasiuk oraz Rozalię i Władysława Małyszek stała 

10.30 Karczów Za ++: Jadwigę Bil w r. śm.(+09.12.2009 r.), Jej męża Michała, synów Józefa i Kazimierza,  

Władysława Korczyńskiego, z rodziny Makarewicz i Bil stała 

11.45 Dąbrowa W intencji i w intencjach Anieli Czapla z ok. r. ur. stała (Chrzest: Jagody, Joanny Daszkiewicz) 

Ogłoszenia Parafialne w dniu 13 grudnia 2015 r. : 
1) Kolekta dzisiejsza na potrzeby Parafii (Lipowa, N.Jamka, Karczów – dla siebie). Po Mszy św. zbiórka na potrzeby Kościoła na  

Wschodzie. 
2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy 19 grudnia następujące rodziny i osoby: DĄBROWA  
Rodzina-Krzysztofa-i Barbary-Czaplów, Pani-Aniela-Naróg, Rodzina-Józefa-i Krystyny-Kościelnych KARCZÓW Rodzina-
Krzysztofa-i Justyny-Pilawka, Rodzina-Tomasza-i Stanisławy-Piaseckich N.JAMKARodzina-Ryłko, Rodzina-Tomasza Hudyma-i 
Izabeli Kowalik LIPOWA Rodzina-Ryszard-i Maria-Zadrożny, Pan-Grzegorz-Wilczek, Rodzina- -Kwiecień 

14 grudnia – PONIEDZIAŁEK – Św. Jana Od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
16.30  Karczów  „RORATY”(5) można zamówić intencję Mszy św.   
18.00 Dąbrowa „RORATY” (3) Za + żonę Martę Danisz w r. śm. oraz ++ z rodziny Danisz: Anna i Stefan,  

Ferdynand, Paweł, Karol, Anastazję i Edwarda Galla, Marię i Józefa Sejner, Marię i Jerzego Szinabek  stała 

15 grudnia - WTOREK 
16.30 Lipowa - formularz o Duchu Świętym: „RORATY” W intencji i w intencjach żyjących na ziemi Parafian Św. Wawrzyńca 

Św. Maria Baouardy, zwana Małą Arabką, palestyńska karmelitanka, mistyczka i stygmatyczka: Zostało mi powiedziane, że w 
całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w miesiącu odprawiał Mszę świętą o Duchu Świętym. Ci wszyscy, którzy 
będą w niej uczestniczyć, otrzymają szczególne łaski i światła. Usłyszałam: »Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, 
którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej 
Mszy świętej, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał w sobie światło, w głębi jego duszy będzie pokój. To 
On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią... A na dowód tego ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę świętą, 
albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy świętej nie doznawszy tego pokoju w 
głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach«. 
18.00 Dąbrowa „RORATY” (4) Za ++ Genowefę i Piotra Kaszuba stała 

16 grudnia - ŚRODA 
7.00 Dąbrowa „RORATY” (5) można zamówić intencję Mszy św.     
17 grudnia – CZWARTEK 
16.30 „RORATY”(P) Za ++ rodziców Marię i Michała Such i brata Mariana stała 

18.00 Dąbrowa „RORATY”(6) Za + Barbarę Filak w r. przejścia do wieczności stała 

18 grudnia - PIĄTEK 
16.30 Karczów  „RORATY”(6) 1) Za ++ rodziców Alojzego i Józefę Barbaruk oraz krewnych z obu stron stała  

2) Za + Władysława Szyszkę w r. śm.(+17.12.2010 r.)  stała 

18.00 Dąbrowa „RORATY” (I) Za ++ Bogdana Bareję i z rodziny Kusiak – Bareja stała oraz po Mszy Św. Sakrament  

Pokuty i Pojednania   
19.00 Niemodlin Dekanalne spotkanie młodzieży w kontekście Światowych Dni Młodzieży 

22.00 Radio „DOXA” modlitwa różańcowa w intencji Kapłanów oraz o powołania 

19 grudnia – SOBOTA 
16.15 Lipowa – Msza Św. niedzielna: Za ++ Wandę, Józefa i Czesława Prokopowicz oraz z rodziny Prokopowicz i  

Kozakowski stała 

17.30 Dąbrowa  – Msza Św. niedzielna: Za + ojca Stefana Suder oraz dziadków z obu stron stała 

20  grudnia 2015  roku - NIEDZIELA    IV    ADWENTU 
8.00 Dąbrowa W intencji i w intencjach Marcina i Katarzyny Dworczak z ok. r. Ślubu oraz Syna Marcela  

9.15 N.Jamka  W intencji i w intencjach Bronisławy Chochorowskiej i Jej rodziny 

10.30  Karczów  W INTENCJI I W INTENCJACH LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 

 NASZEJ PARAFII (Szafarzy, Lektorów i Ministrantów, Kościelnych) i ICH RODZIN oraz za ++ Mateusza 

Olejnika, Grzegorza i Jana Pociurko, Mariusza Kubickiego 

11.45 Dąbrowa Za ++ Antoniego i Matyldę Rypa, Edwarda i Annę Krompiec, Franciszka, Józefa, Elżbietę i Jadwigę stała 

15.30 Lipowa  NIESZPORY niedzielne w intencji ustępującej i nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej,  

zaprzysiężenie nowych członków. Nieszpory te są również parafialną inauguracją Roku Miłosierdzia.  

16.30 Dąbrowa Po Nieszporach, na plebanii, pierwsze spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Ogłoszenia Parafialne w dniu  20  grudnia 2015 r. : 
1) Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę kościoła pod wezwaniem Św. Jana Pawła II w Pomorzowiczkach 

(Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach), który jest pod patronatem naszego dekanatu.  



Ogłoszenia Parafialne na niedzielę 06 grudnia 2015 r.: 
1) Po Mszy św.: 
w zakrystii: 

 Przyjmujemy ofiarę na opał. Tym, którzy ją złożyli i tym, którzy ją złożą, gorące BÓG ZAPŁAĆ! 
 Folder – deklaracja zakwaterowania młodych na Światowe Dni Młodzieży. 

3) W tym tygodniu: 
 We wtorek, 08 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – mimo pracy zawodowej i nauki, postarajmy się 

przeżyć ten dzień w sposób świąteczny czyli bez koniecznej pracy i z udziałem we Mszy św.: w Dąbrowie o 8.15 i 18.00, w 
Karczowie o 17.00, w N.Jamce o 16.45 i jest wolna intencja, natomiast w Lipowej Msza św. z Uroczystości już w poniedziałek o 
16.30. 
 RORATY – zapraszam i zachęcam nie tylko dzieci ale również młodzież i dorosłych. 
 Radio Doxa zaprasza na audycje roratnie. Od poniedziałku do piątku od godz. 19.20 proponujemy audycje przygotowane we 

współpracy z Małym Gościem Niedzielnym. Tegorocznym hasłem naszych audycji jest "Drzewo Życia. Chrzest źródłem 
miłosierdzia". 
 W przyszłą sobotę 12 grudnia po Mszy Św. w kościele w Dąbrowie - NAUKA PRZEDCHRZCIELNA.  
 W tym tygodniu, na katechezie w szkole, egzamin z katechizmu w klasach gimnazjalnych. 

4) W przyszłą niedzielę: 
 Po Mszy św. zbiórka dla Kościoła na Wschodzie. 
 Również za tydz ień w niedzie lę,  o godz.  16.00 w  Z e s p o l e  S z k ó ł  w  D ą b r o w i e  odbędzie się 

k i e r m a s z  b o ż o n a r o d z e n i o w y . Wśród atrakcji między innymi: jasełka pt. Jak naprawdę było? , stoiska ze świątecznymi 
wyrobami dzieci i rodziców z naszej szkoły (np. Pierniki, ozdoby świąteczne), loteria fantowa, kawiarenka z kawą i ciastem, 
warsztaty św. Mikołaja. S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y ! ! !  

5) Inne: 
  Trwa zbiórka męskiej odzieży, butów, itp.. Przynieść je do kościoła, do 3 Niedzieli Adwentu.  
 BÓG ZAPŁAĆ! za upominki dla dzieci za rozwiązanie roratnich zadań i proszę o kolejne. 
 Wczoraj parafialny Zespół Caritas wraz ze szkolnym wolontariatem "Przybyła Pomoc", rozprowadzał po naszej parafii 

pobłogosławione opłatki wigilijne. Jeśli do kogoś nie dotarli, proszę oczekiwać na nich dzisiaj. Młodzież będzie posiadała 
identyfikatory potwierdzone przez Księdza Proboszcza. Prosimy o ich przyjęcie i trzymanie w tym czasie psów na uwięzi. Złożone 
przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na cele parafialnego Caritas. 
 Po Mszy świętej (w bocznej kaplicy) Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena jak w 

ubiegłych latach: mała świeca - 5 zł, duża 12 zł. Świece będzie można nabywać do III Niedzieli Adwentu włącznie - także po 
roratach. Tam również można zaopatrywać się w opłatki. 
 Małżonków naszej parafii zapraszam do udziału w adwentowych rekolekcjach dla małżonków miasta Opola i okolic, które 

w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Silna Rodzina" odbędę się w dniach 11-13 grudnia 2015 roku w kościele 
seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie - o 18.00, a niedzielne - o 10.00. 
Tegorocznym gościem i prelegentem będzie p. Mieczysław Guzewicz, małżonek, ojciec trojga dzieci, konsultor Rady ds. Rodziny 
Konferencji Episkopatu Polski, autor licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny i wychowania 
religijnego dzieci. Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie i w ulotkach. 
 Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wiernych do udziału w diecezjalnych i rejonowych obchodach otwarcia 

Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Odbędą się one w niedzielę 13 grudnia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach o 
godz. 11.00, przez abp. Alfonsa Nossola. Symboliczne otwarcie „bram miłosierdzia” otwiera święty czas, który z woli Papieża 
Franciszka ma być dla wszystkich wierzących «żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, 
aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne».  
 Podaję wyniki głosowania do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (tłustym drukiem zaznaczono osoby, które weszły do 

nowej Rady): 
Nazwisko i Imię Miejscowość Ilość 

otrzymanych 

głosów 

Cisowska Anna Ciepielowice 39 

Cisowski Krzysztof Ciepielowice 12 

Gierłach Małgorzata Ciepielowice 40 
Letki Grzegorz Ciepielowice 36 

Maciejewski Franciszek Ciepielowice 40 
Cabała Anna Dąbrowa 70 
Dzik Jerzy Dąbrowa 23 

Kurek Andrzej Dąbrowa 23 

Olender Anna Dąbrowa 48 
Pacyga Franciszek Dąbrowa 39 
Szymański Zygmunt Dąbrowa 26 

Toboł Sebastian Dąbrowa 10 

Jakubek Jolanta Karczów 63 
Jeziorańska Agata Karczów 46 
Mojzyk Marek Karczów 49 
Olender Piotr Karczów 32 

Forst Paulina Lipowa 24 
Bienek Lucyna Nowa Jamka 23 

Stępień Czesław Nowa Jamka 25 
Stępień Małgorzata Nowa Jamka 22 

Marzena Śmiech Sokolniki 22 



 

 


