
PLANY DUCHOWO – KULTURALNO – INTEGRACYJNE na 2021r.: 

Od tego roku przygotowany został cykl Kazań w I soboty na temat 
Godzinek ku czci N.M.P. –historie biblijnych postaci, wytłumaczenie 
symboli, trudnych wydarzeń, o których śpiewamy w Godzinkach  
w I-soboty 

Całe spektrum życia duchowego z nabożeństwami fatimskimi, 
śłubowanymi procesjami  i innymi nabożeństwami jak zawsze tak  
i w tym roku - abyśmy nie podupadli na duchu umacniając wiarę, 
nadzieję i miłość ku Bogu i bliźnim. 

                           Główny szkielet wydarzeń: 

07 luty – 900 pączków PZC przed tłustym czwartkiem. 

17 luty POPIELEC 

14.02. Msza św. o dar beatyfikacji Służebnicy S.M. EDELBURGIS 
KUBITZKI ( rocznica chrztu świętego) 

Przyjazd Sióstr zakonnych z Wrocławia z prelekcją ( s. Postulator). 

Marzec 
 Upominek  muzyczny  Z OKAZJI  DNIA  KOBIET  
Nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej.  
„Zamysł Pasyjny” – fortepian, saksofon, wiolonczela. J.J.F. Hornik. 

 

01-02-03 kwiecień  Triduum Paschalne 

04 kwiecień ZMARTWYCHWSTANIE Pańskie 

1 maj ZLOT MOTOCYKLISTÓW –  12:00 Msza św, + grill. 

3 maj ADORACJA całodzienna  

09 maj ODPUST św. bpa Stanisława – płk. ks. dr Jerzy Niedzielski 

Chór Politechniki 

Ciasta  PZC 

FESTYN – bractwo rycerskie, zawody konne, konkursy, zabawa 

I Spowiedź Święta 15 maj 



I Komunia Święta 16 maj 

- wyjazd dzieci I-komunijnych do Pałacu i Sanktuarium św. Jacka  do 
Kamienia Śląskiego i na Górę św. Anny. – Msza Św. w Bazylice oraz wejście 
na krater wulkanu 

„Za majówki motorówki” – spływ kajakowy + motorówki + grill.  

3 czerwca Uroczystość Bożego Ciała  - odbędzie się wystawa historyczna 
i spotkanie otwarte dla wszystkich parafian o historii tworzenia naczyń 
liturgicznych  -  goście małżeństwo historii sztuki z Wrocławia i Oławy, 
tematyka powstania lokalnej monstrancji.  

- pielgrzymka autokarowa Śląski Rzym- Siostry Służebnica Ducha 
Świętego od wieczystej Adoracji + przejazd do Głębinowa na 
nabożeństwo do św. Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych.  

- warsztaty muzyczne dla kantorów + chórku, Diecezjalny Duszpasterz 
Muzyków, ks. mgr-lic Piotr Kierpal + muzycy z Filharmonii Opolskiej 

 Wyjazdy dla dzieci i młodzieży z LSO oraz latem dla dzieci z projektu 
CARITAS: ENERGYLANDIA, spływy kajakowe, 2 wyjazdy rowerowe do 
Częstochowy i na Szubienik – jeśli będą stosowne pozwolenia. 

 

Lipiec  

Pielgrzymka Wspólnoty Szkaplerznej do Czernej + najstarsze opactwo 
benedyktyńskie w Tyńcu k/Krakowa. 

- Dary do Sióstr Karmelitanek w Krakowie. 

SIEPRIEŃ 

Piesza pielgrzymka Opolska 

21.08 Ślubowana piesza pielgrzymka do św. Rocha.  
22.08 Odpust ku czci św. Rocha w Dobrzeniu 

Wrzesień  

- dożynki,  
ciasta PZC 

- rekolekcje parafialne 16-17-18-19. + spotkanie dla starszych, samotnych – 
biesiada, spotkanie integracyjne z posiłkiem 

Wspólnota „Guadalupe” z Lublina 



- krajowa pielgrzymka parafialna Stary i Nowy Sącz+ spływ Dunajcem, Krynica 
Zdrój, Jaworzyna, Muszyna – ogrody biblijne (bądź 3-4 dniowa do 
Pragi/Wiednia),  

Październik  

- Dary do Sióstr Karmelitanek w Krakowie. 

- Wyjazd do Częstochowy na Mszę św. przed cudownym Obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej, udział w Apelu na XXI Dzień Papieski. 

-Różaniec  w Radio Doxa 

Grudzień  

– Odpust ku czci św. Barbary – ks. prof. dr hab. Dariusz Klejnowski – Różycki 

Boże Narodzenie 

-Niedziela  Świętej Rodziny  odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

- upominek  muzyczny z Opola oprawa  Niedzielnej Mszy Św.: trąbka p. 
Kazimierz S.; organista  z klasztoru o. franciszkanów z Opola   

15:00 Parafialne KOLĘDOWANIE  

I na koniec dwa mocne akordy serca:  

-Przygotowanie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: książki i słodycze dla tych, 
którzy zostanę w szpitalu na onkologii  na Wigilię 2021r., 

 - projekt serca: Sam nie zjem, ale dziecko i matka w Diecezjalnym Domu 
Samotnej Matki w Opolu  poczęstuje się z radością.  
 

                             TANECZNA ZABAWA SYLWESTROWA  

          Koncert KOLĘD zespołu UNIWERSE 

 

 

 

 



                                    Plany gospodarcze  

Styczeń 

W kaplicy św. Floriana  montaż  wywietrznika p. A. podejmie się tego zadania, 
nadto zostanie wykonany okapnik nad drzwiami z blachy nierdzewnej p. K. 

Luty  

Odrestaurowanie figurek z szopki zewnętrznej, zabezpieczenie lakierem 
wodnym. P. J. 

Maj  

Sprzątanie zaległości nad sufitem kościoła, montaż oświetlenia, dziękujemy  
rodzinie  z Fałkowic, otrzymaliśmy wsparcie - zestaw oświetlenia  

Pomalowanie kaplicy pogrzebowej.  

Lipiec / sierpień 

Czyszczenie parapetów zewnętrznych okiennic kościoła z mchu, który ułatwia 
penetrację wilgoci, powodując niszczenie cegieł. Hydrofobizacja. 

Wrzesień – przygotowanie technologii do wymiany okiennic. Rama oraz 
drewniane szprosy są w stanie zupełnego próchna. Wiatr i deszcz stają się 
przyczyną wypadania szklanych części okien. Wysłużone, osłabione przez ząb 
czasu elementy okiennic wieży, zostaną wymienione w 2022r. Posiadamy 
surowiec na ramę. Firma stolarska z Opola podejmie się w/w obróbki.  
 

- usuwanie mchu i porostów z daszków na słupach cmentarza. 

 


