
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 24 września – 1 października 2017 r.  

 

XXV Niedziela Zwykła – 24.09. 

  8.00 – Za Parafian, dobrodziejów i ofiarodawców kościoła i parafii. 

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. 

 

Poniedziałek – 25.09. – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Mariana Karolak. 

 

Wtorek – 26.09. 

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

ła Stróża dla Bartłomieja, Eweliny i Weroniki z ok. urodzin oraz o potrzebne łaski 

dla całej rodziny Kubosz. 

 

Środa – 27.09. – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana 

11.00 – Ślub rzymski: Tomasz Kazuch – Patrycja Marzec. 

18.00 –  

 

Czwartek – 28.09. – Wspomnienie św. Wacława, męczennika 

  7.00 –  

 

Piątek – 29.09. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Za ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Gruca,  

+ Marię Gruca oraz za ++ rodziców Jana i Gertrudę. 

 

Sobota – 30.09. – Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i dra Kościoła 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Agnieszkę Kowalczyk w 18 rocz. śm., + ojca Jana,  

++ braci Bernarda i Józefa, + chrzestną Reginę Macioł, ++ z pokr. Macioł i Kowal-

czyk.  

 

XXVI Niedziela Zwykła – 1.10. 

  8.00 – Do B. Op. i MB Różańcowej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze Boże błog.  

i zdrowie dla całej rodziny Serafin.  

10.00 – Za + matkę Genowefę Kruk w 30 dzień po śm. 

 I nabożeństwo różańcowe. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.09.2017 r. 
 

1. Kolekta dzisiejsza na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakral-

nych naszej diecezji, w przyszłą niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego  
w Opolu i instytucji diecezjalnych. 
 

2. Dziś na Górze św. Anny Dożynki Diecezjalne, odpust w naszym dekanacie obchodzi 
parafia Zborowskie – suma o g. 11.00. 

 

3. W czwartek o g. 18.30 na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.                  

Serdecznie zapraszam naszych Radnych. 
 

4. W piątek święto Św. Michała, Gabriela i Rafała, Archaniołów. 
 

5. W przyszłą niedzielę 1 października rozpoczęcie nabożeństw różańcowych – zachę-

cam dorosłych, dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej. 
Serdecznie zapraszam do wspólnotowej i parafialnej modlitwy, a także do modlitwy  
w gronie rodziny. Dzieci będą zbierać pamiątkowe obrazki za udział w różańcu. 

 

6. Za wszelkie ofiary, szczególnie za ubiegłotygodniową kolektę na bieżące funkcjono-

wanie kościoła i parafii – Bóg zapłać! Serdeczne podziękowania za dary na stół pleba-
nijny, kwiaty oraz prace i sprzątanie otoczenia kościoła i przy plebanii.  

 

7. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygo-

dniu do sprzątania kościoła proszę Panie: Beatę Goinda i Irmę Gruca. 
 

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

9. W sobotę 7 października organizujemy pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium  
Maryjnego w Licheniu i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zapisy chętnych w zakrystii. 
Koszt wynosi 60 zł. 

 

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

intencje: środa 27 września g. 18.00 i czwartek 28 września g. 7.00.  
 

11.  Do nabycia prasa katolicka. Za tydzień ukaże się kolejny numer parafialnej gazetki,  

będzie można także nabyć kalendarze rolnicze i diecezjalne na rok 2018.  
 

12.  W przedsionku kościoła (na stoliku) możemy jeszcze nabyć kolorowe widokówki  
ze zdjęciami naszej świątyni jako pamiątka 15 rocznicy poświęcenia kościoła. 

 

13.  Ogłoszenie społeczne: Pani Sołtys zaprasza na zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa 

Wędzina we wtorek 27 września br. o godz. 19.00 w budynku komunalnym. Szczegóły 
na ogłoszeniu w gablocie. 

 


