
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 17 – 24 września 2017 r.  
 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09. – UROCZYSTOŚĆ 15 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

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

Wolny. 

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

jów i ofiarodawców nowego kościoła z ok. 15 rocznicy jego poświęcenia 

2) Za ++ kapłanów, siostry zakonne, parafian, budowniczych, dobrodziejów i ofia-

rodawców naszego kościoła i parafii.  

14.00 – Nieszpory kiermaszowe. 
 

Poniedziałek – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Edwarda Wręczyckiego, ++ rodziców z obu stron,  

 + siostrę Helenę Jelonek.  
 

Wtorek – 19.09. 

18.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla córki Mileny, dziadka Piotra, z ok. urodzin kuzyna Kamila oraz dla rodziny 

Kompała, Wolny. 
 

Środa – 20.09. – św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, kapł., Pawła Chong Hasang i Towarz. 

18.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Jerzego oraz ++ rodziców z obu stron. 
 

Czwartek – 21.09. – święto św. Mateusza, Ewangelisty 

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

w rodzinie Ernesta Lesik. 
 

Piątek – 22.09. 

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Do Miłos. Bożego z podz. za otrz. łaski, z prośbą  

o dalsze dla Kornelii i Łukasza z ok. rocz. ślubu oraz o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego dla dzieci. 
 

Sobota – 23.09. – św. Pio z Pietrelciny, kapłana, pierwszy dzień jesieni 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
 

XXV Zwykła Niedziela – 24.09. 

  8.00 –  

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

w int. Józefa Hadzika z ok. 70 rocz. urodzin. 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 17.09.2017 r. 
 

1. Dziś obchodzimy 15 rocznicę poświęcenia naszego kościoła – Kiermasz. Dziękuję  
ks. Proboszczowi Zygfrydowi Flakowi, budowniczemu nowego kościoła parafialnego 
w Wędzinie za przewodniczenie Sumie Kiermaszowej i wygłoszone kazanie. Wszystkim 
Parafianom za przygotowanie liturgii oraz kościoła i jego obejścia do dzisiejszej uroczy-
stości, za dzisiejszą kolektę na bieżące funkcjonowanie naszego kościoła i parafii – Bóg 
Zapłać. Szczególne podziękowania składam za kolektę z ostatniej niedzieli na opał,  
za zbiórkę na Wydział Teologiczny w Opolu oraz Panu Bernardowi Hadasik z tartaku  
w Łomnicy za dowóz i rozładunek drewna opałowego na zimę.  
O godz. 14.00 zapraszam wszystkich Parafian na nieszpory kiermaszowe. 
 

2. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła oraz większej 
ilości naszych kobiet, które swoją pracą i czasem dopomogły w przygotowaniu świątyni 
do uroczystości kiermaszowej. W tym tygodniu do sprzątania kościoła proszę Panie: 
Małgorzatę Marzec i Magdalenę Jonek. 
 

3. W poniedziałek przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, również dzieci 
i młodzieży, w czwartek święto św. Mateusza, Ewangelisty, w sobotę św. Ojca Pio. 

 
 

4. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej odbędzie się spotkanie dla kandydatów 
do sakramentu bierzmowania z kl. III gimnazjum. Obecność obowiązkowa. 

 

5. Dzieci po I Komunii św. i starszych, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty  
Ministrantów i Ministrantek naszej parafii prosimy w dalszym ciągu o zgłaszanie się  
w tygodniu do ks. proboszcza, trwa nabór do Liturgicznej Służby Ołtarza. 

 

6. Na Górze św. Anny pielgrzymki: od piątku do niedzieli 22-24 września Dzieci Maryi                
z rejonu Opole-Kluczbork, w sobotę 23 września Związku Górnośląskiego, a w niedzie-
lę 24 września Dożynki Diecezjalne o godz. 11.00 (delegacje gromadzą się o godz. 10.15 
na schodach prowadzących do groty). 

 

7. Kolekta w przyszłą niedzielę na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację  
zabytków sakralnych. Odpust w naszym dekanacie obchodzi parafia Zborowskie  
ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Suma o godz. 11.00. ZAPRASZAM. 

 

8. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. w dni powszednie i w niedzielę. 
 

9. W sobotę 7 października z Biurem Podróży „TEMPO” z Olesna organizujemy  
1-dniową pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu i Sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu. Koszt od 1os. wynosi 60 zł. Wyjazd w godzinach poran-
nych, powrót wieczorem. Zapisy chętnych w zakrystii. 

 

10. Intencje mszalne możemy zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii, najbliższe wolne  
intencje: niedziela 24 września g. 8.00, środa 27 września g. 18.00, czwartek 28 września 
g. 7.00 i sobota 30 września g. 7.00. Chciejmy polecać Panu Bogu nasze codzienne  
radości i troski oraz bliskich zmarłych. 

 

11.  Do nabycia jak zawsze prasa katolicka. Zachęcam do lektury. Wychodząc z kościoła 
możemy też nabyć kolorowe widokówki ze zdjęciami naszej świątyni jako pamiątka 
15 rocznicy poświęcenia kościoła (symboliczny 1 zł). Dziękuję Panu Andrzejowi  
Pośpiechowi z Kluczborka za wykonanie tego projektu dla naszej Wspólnoty. 


