
Intencje mszalne 3.09 – 10.09.2017 r. 
 

 

XXII Niedziela Zwykła – 3.09. 

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

oraz ++ z rodzin Gruca i Gladys. 

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

Poniedziałek – 4.09. 

  7.00 – Do B. Op. w int. dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców z parafii o Boże błog. 

 i Dary Ducha Św. w nowym roku szkolnym i katechetycznym  

          – błogosławieństwo przyborów szkolnych dzieci kl. I SP. 
 

Wtorek – 5.09. 

18.00 – Do Miłos. Bożego i MB Tuchowskiej za + Jadwigę Bednarz w 12 rocz. śm.   

 of. od siostry Marii Wołek. 
 

Środa – 6.09. 

18.00 – Do Miłos. Bożego za + Dorotę Suchecką w 4 rocz. śm. 
 

I Czwartek m-ca – 7.09. – Modlimy się o nowe powoł. kapłańskie, zakonne i misyjne 

18.30 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o Boże błog. w pracy duszpasterskiej dla  

ks. proboszcza Adama Jankowskiego z zaprzysiężeniem na urząd proboszcza. 
 

Piątek – 8.09. – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 

18.00 – Msza św. szkolno-młodzieżowa: Do Miłos. Bożego i MB Różańcowej  

 za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców Ryszarda i Engelberta,   

 zmarłych, którzy w tym gospodarstwie pracowali oraz ++ z pokr.  

  – błogosławieństwo ziarna i nasion. 
 

 

Sobota – 9.09. 

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

w rodzinie Toman i Pawelczyk. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3.09.2017 r. 
 

1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu okazali jakąkolwiek życzliwość, 
pomoc i troskę o nasz kościół i parafię, m.in. za prace porządkowe, za czystość kościoła,  

w tym tygodniu do sprzątania kościoła proszę: Małgorzatę Bator i Angelikę Bator, za kwiaty, 

troskę o ogród przy kościele i plebanii, za dary na stół plebanijny oraz za dzisiejszą kolektę 
przeznaczoną na seminarium duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. Szczególne zaś 
podziękowanie składam za ubiegłotygodniową kolektę inwestycyjną (w tym ofiary dożyn-

kowe); przeznaczymy je na pokrycie kosztów opału w okresie zimowym. Serdeczne podzię-
kowania również za przywóz i bardzo sprawny rozładunek opału. Dziękuję także za licz-

ny udział w Mszy św. o błogosławieństwo dla mojej posługi w parafii, która miała miejsce  

w czwartek 24 sierpnia – Bóg Zapłać. 

2. Dzisiaj Dożynki Gminne w Dzielnej – Msza św. plenerowa o godz. 14.00, następnie  

bogaty w treść program artystyczny – Pan Wójt zaprasza do udziału. 

3. W poniedziałek o godz. 7.00 Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli  

i rodziców na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Będzie specjalne  

błogosławieństwo dzieci i młodzieży z niespodzianką. 
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się powakacyjna zbiórka wszystkich Ministran-

tów naszej parafii, zapraszam także chętnych kandydatów do służby przy ołtarzu (od klasy  

II szkoły podstawowej). 

5. W tym tygodniu I czwartek m-ca. Modlimy się o powołania do Służby w Kościele.  

O godz. 18.30 zapraszam wszystkich Parafian, Parafialną Radę Duszpasterską, człon-

ków Parafialnej Caritas, Liturgiczną Służbę Ołtarza, poczty sztandarowe na Mszę św.  

z wprowadzeniem mnie na urząd proboszcza naszej parafii, którego dokona Dziekan 

dekanatu Olesno, ks. Walter Lanart, proboszcz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, a kaza-

nie wygłosi ks. Hubert Czernia, proboszcz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Klucz-

borku. Na Mszę św. przyjedzie moja rodzina, księża z dekanatu Olesno oraz zaproszeni  

Goście. Wyjątkowo nie będzie Godziny Świętej, która jest podana w gazetce. 

6. W piątek święto Narodzenia NMP. O godz. 18.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa, zapra-

szam nasze dzieci i młodzież. W tym dniu tradycyjne poświęcenie ziarna siewnego i nasion. 

Odmówimy Akt poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. 

7. Przypominam, że także w tym roku szkolnym i katechetycznym dzieci szkoły podstawo-

wej będą zbierać obrazki potwierdzające udział w Mszach św. niedzielnych i pierwszo-

piątkowych oraz w spowiedzi św. do specjalnych książeczek, aby wszystkich zmobilizo-

wać do lepszego wychowania młodego pokolenia w katolickiej wierze. 

8. W dniach 6-8 września na Jasnej Górze odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy.  

9. Za tydzień XXIV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej para-

fii, ze szczególnym celem – na opał. Zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny  

w Opolu. W tym dniu o godz. 14.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu  

spotkanie dla srebrnych jubilatów małżeńskich.  

10. W sobotę 16 września wraz z parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierakowie Śl.  

organizujemy pielgrzymkę na odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św. na Górze św. Anny  

z obchodami kalwaryjskimi, koszt przejazdu 30 zł, wyjazd o godz. 5.30. Zapisy chętnych  

w zakrystii. 

11. Już dziś informuję, że w niedzielę 17 września obchodzimy 15 rocznicę poświęcenia  

naszego kościoła, tzw. Kiermasz. Słowo Boże na sumie kiermaszowej o godz. 10.00  

wygłosi ks. Zygfryd Flak, budowniczy nowego kościoła w Wędzinie, obecnie proboszcz  

w Ujeździe.  
12. Intencje mszalne możemy zamawiać każdej Mszy św. w zakrystii, najbliższe wolne  

intencje: w poniedziałek 18 września godz. 7.00 i niedzielę 24 września godz. 8.00. 

13. Do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny, dla dzieci Mały Gość i Arka. 


