
Intencje mszalne 10.09 – 17.09.2017 r. 
 
 

XXIII Niedziela Zwykła – 10.09. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stefanię i Ignacego, brata Stanisława i bratową 
Zofię Matysiak oraz za ++ Juliusza i Gertrudę Wicher oraz o zdrowie i Boże błog. 

w rodzinie. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za + Genowefę Woś – of. od Teresy Sieroń. 

 

Poniedziałek – 11.09. 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + syna Józefa w rocz. śm., męża Bernarda, zięcia i całe  

++ pokr. 

 

Wtorek – 12.09. 

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Marię i Piotra Kaczmarzyk w rocz. śm., brata 

Edwarda i ++ z rodziny. 

 

Środa – 13.09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła 

18.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Piotra Lesik, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokr. 

 

Czwartek – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża świętego 

  7.00 – Do MB Uzdrowienia Chorych o błog. Boże i powrót do zdrowia córki w pew. int. 

 

Piątek – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej 

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Do Miłos. Bożego i MB Bolesnej za + męża 

Franciszka Sklorz z rodzicami rodzeństwem; za ++ rodziców Gertrudę i Teodora 

Kurpiel, dziadków, pokrew. i ++ z tego miejsca; za ++ z rodziny Kasprzyk. 

 

Sobota – 16.09. – wsp. śśw. Męczenników Korneliusza, biskupa, i Cypriana, biskupa 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie  

w rodzinie Waltra Woś i dla Patryka z ok. ur. 

17.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op. i opiekę Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski z prośbą  
  o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Martyny z ok. 18 rocz. urodzin.  

 

XXIV Niedziela Zwykła – 17.09. – uroczystość 15 rocznicy poświęcenia kościoła 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose, + ojca Józefa Wolny. 

 

10.00 – KIERMASZ: 1) Do B. Op. i św. Urbana w int. parafian, budowniczych i ofiaro-

dawców kościoła z ok. 15 rocznicy poświęcenia 

2) Za ++ kapłanów, siostry zakonne, budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców 

kościoła i parafii.  

14.00 – Nieszpory kiermaszowe. 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE  10.09.2017 r. 
 

1. Serdecznie dziękuję tym, którzy w ostatnim tygodniu okazali swoją życzliwość,  
pomoc i troskę o nasz kościół i parafię, za różne prace, za czystość kościoła, za kwiaty, 

troskę o ogród przy kościele i plebanii, za dary na stół plebanijny oraz za dzisiejszą  
kolektę na potrzeby naszej parafialnej wspólnoty – na opał, Bóg zapłać! Dziękuję 
wszystkim Parafianom, którzy tak licznie wzięli udział w czwartkowej Mszy św.  

z wprowadzeniem na urząd proboszcza naszej parafii, Radnym za życzenia  

i kwiaty. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teolog. w Opolu. 
 

2. W tym tygodniu do sprzątania kościoła proszę panie: Agnieszkę Huć i Gabrielę  
Gruca; proszę także dodatkowo o kilka chętnych kobiet do pomocy, aby przygoto-

wać świątynię do uroczystości kiermaszowej w przyszłą niedzielę 17 września. 
 

3. W czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego – uroczystość patronalna katedry 

opolskiej, w piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 
 

4. Na Górze św. Anny w dniach 14-17 września odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św.  

z obchodami kalwaryjskimi. W sobotę 16 września zachęcam do wspólnego wyjazdu z Para-

fią z Sierakowa Śl. o g. 5.30 lub indywidualnie samochodami. 
 

5. Od piątku do niedzieli Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława Kostki, 

w tym tygodniu także przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wycho-

wawców. 
 

6. W piątek o g. 18.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa, a po niej spotkanie dla dzieci  

I-komunijnych i ich rodziców, serdecznie zapraszam. Po Mszy św. w zakrystii dzieci 

szkoły podstawowej będą mogły odebrać zamówione obrazki potwierdzające udział  

w Mszach św. niedzielnych i I-piątkowych oraz w spowiedzi św. do specjalnych  

książeczek. 
 

7. W sobotę o g. 10.00 zbiórka dla wszystkich ministrantów, o g. 11.00 spotkanie  

dla kandydatów, którzy chcieliby zostać ministrantami i ministrantkami, czyli należeć  
do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii.  

 

8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii kiermasz, czyli uroczystość 15 rocznicy  

poświęcenia naszego kościoła. Sumie kiermaszowej o g. 10.00 będzie przewodniczył  

i homilię wygłosi ks. Zygfryd Flak, budowniczy nowego kościoła w Wędzinie, aktualnie  

proboszcz w Ujeździe. Niech będzie to okazja do wspólnego świętowania i dalszej  

budowy jedności wspólnoty parafialnej. Serdecznie wszystkich zapraszam, szczególnie 

ministrantów i poczty sztandarowe. Kolekta kiermaszowa będzie przeznaczona na bieżące 

potrzeby naszego kościoła i parafii. W przygotowaniu są też okolicznościowe  

widokówki z wizerunkiem naszego kościoła, które będzie można nabyć na pamiątkę  
za symboliczną ofiarę – 1 zł. O g. 14.00 zapraszam na nieszpory kiermaszowe. 

 

9. Również w niedzielę w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu spotkanie dla złotych 

jubilatów małżeńskich oraz uroczystości ku czci Podwyższenia Krzyża Św. z obchodami  

800-lecia miasta Opola. 
 

10.  Intencje mszalne możemy zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii, najbliższe wolne  

intencje: niedziela 24 września g. 8.00, wtorek 26 września g. 18.00, środa 27 września                

g. 18.00, czwartek 28 września g. 7.00, sobota 30 września g. 7.00.  
 

11.  Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Cuda i Łaski Boże. 
 

12.  W sobotę 7 października wraz z Biurem Podróży TEMPO z Olesna chcemy  

zorganizować 1-dniową pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego  

w Licheniu i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Koszt przejazdu od 1osoby wynosi  

60 zł. Zapisy w zakrystii. Wyjazd w godzinach porannych, a powrót wieczorem.  
 

 

 


