
Intencje mszalne 27.08 – 3.09.2017 r. 
 

Niedziela 27.08.2017 – XXI Zwykła 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Piotra i Marię Marzec, ++ dziadków. 

10.00 – Do Miłos. Bożego i Matki Bożej w rocz. śm. za + męża Stanisława Koper,  

za Antoniego, Stefanię i Edwarda Wręczycki, za zięcia Andrzeja, Brygidę, Łucję 

i Wilhelma Kostorz i Huberta Kruz. 

Poniedziałek 28.08.2017 – wsp. św. Augustyna, bpa i dra Kościoła 

  7.00 – Za + Renatę Jarmuziewicz w kol. rocz. śm. 

Wtorek 29.08.2017 – wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

18.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Florentynę Huć w 9 rocz. śm., ojca Franciszka, 

rodziców Matyldę i Augustyna Tyrały, siostrę Teresę i wszystkich ++ z rodziny. 

Środa 30.08.2017 

18.00 –  

Czwartek 31.08.2017 

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

              w rodzinie Lesik Ernest. 

Piątek 1.09.2017 – wsp. bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej, I miesiąca 

  7.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z Róży różańcowej + Marii Szulc. 

  7.30 – Nabożeństwo do NSPJ. 

  9.00 – Odwiedziny chorych. 

18.00 –  

Sobota 2.09.2017 – I miesiąca 

  7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapł. i zakonne w int. Róży różań. + Marii Szulc. 

  7.30 – Nabożeństwo I soboty miesiąca z Różańcem i rozważaniem. 

Niedziela 3.09.2017 – XXII Zwykła 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ ojców Wiktora Gladys i Huberta Gruca, ++ dziadków  

              oraz ++ z rodzin Gruca – Gladys. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za + Marię Janik w 1 rocz. śm. 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 27.08.2017 r. 
 

 Dzisiaj w liturgii Kościoła XXI Niedziela Zwykła. Odpust obchodzi parafia  

w Borkach Wielkich ku czci św. Bartłomieja.  

 Dziękuję za dzisiejszą kolektę na cele inwestycyjne parafii. 

 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 

naszych parafialnych dożynek (Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej Sołectwa Wędzina, 

gratulujemy pięknej korony żniwnej, wystrój kościoła i otoczenia, prace porządkowe, 

ogród plebanijny, poczty sztandarowe, oprawa muzyczna, orkiestra, Liturgiczna Służba 

Ołtarza).  

W tym tygodniu przypadają: I piątek i sobota miesiąca: 

- w I piątek miesiąca o godz. 6.30 spowiedź miesięczna, o godz. 7.00 Msza św.  

do NSPJ za żyjących i ++ członków Róży Różańcowej + Marii Szulc, po Mszy św. 

nabożeństwo do NSPJ 

- o godz. 9.00 odwiedziny chorych 

- w I sobotę miesiąca o godz. 6.30 spowiedź miesięczna, o godz. 7.00 Msza św.  

do Niepok. Serca NMP o powołania kapłańskie i zakonne, po Mszy św. nabożeństwo  

do Niepok. Serca NMP. 

Zachęcam dzieci i młodzież do spowiedzi przed I piątkiem miesiąca, a także  

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, okazja do sakramentu pokuty przed każdą 

Mszą św. (Eucharystia na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie  

w poniedziałek 4 września o godz. 7.00 – serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, 

nauczycieli i rodziców). 

Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła.  
W tym tygodniu sprzątanie kościoła: Teresa Kozala, Dorota Gaida.  

W przyszłą niedzielę przypada XXII Niedziela Zwykła. Kolekta na potrzeby 

Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i instytucji 

diecezjalnych. 

W sobotę i przyszłą niedzielę Wójt Gminy Ciasna oraz Gminny Ośrodek Kultury 

zapraszają na Dożynki Gminne w Dzielnej. 

Do nabycia gazetka na wrzesień, w której jest zawarta informacja o zmianach 

księży w naszej parafii. Jest sporo intencji wolnych. W tym tygodniu: w środę godz. 18.00 

i piątek godz. 18.00. Chciejmy polecać Panu Bogu sprawy dnia codziennego  

oraz naszych bliskich zmarłych. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy św.  

w zakrystii. 

W nadchodzącym tygodniu wszystkim parafianom i gościom życzę Bożego 

błogosławieństwa oraz opieki św. Urbana.  

Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzę dobrego wypoczynku w ostatnim 

tygodniu wakacji. 


