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ZESŁANIE DUCHA ŚW. / I KOMUNIA ŚW.
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DZIECI I-KOMUNIJNE 2018
Wywóz gruzu z ogrodu plebanijnego , 11.05.2018 r.
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PRZYJDŹ DO NAS CICHO,
Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Kowiu /Lelonek/, 12.05.2018 r.

JAK BARANEK!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20 – 27 maja 2018 r.

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

NIEDZIELA – 20.05. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, I KOMUNIA ŚW. /kolekta na opał/
8.00 – Do MBNP, o dary Ducha Świętego i pomoc w rodzinie MARII LESCHIK oraz
++ z rodziny.
10.15 – Zbiórka przed kościołem dzieci I-komunijnych i rodziców – poświęcenie dewocjo-

1. Dzisiaj w naszej parafii na Mszy św. o godz. 10.30 dziesięcioro dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. O godz. 15.30 naboż. majowo-dziękczynne /obrazki pamiątkowe/.
Od poniedziałku dzieci i rodzice przeżywają Biały Tydzień: Msze św. z naboż. majowym
o godz. 18.00, w sobotę o godz. 8.00 i w niedzielę odpustową o godz. 11.00. Kolektę przeznaczymy na 1 partię opału na sezon grzewczy – Bóg zapłać na każdą Waszą ofiarę.
2. Bardzo dziękuję rodzicom dzieci I-komunijnych za troskę i przygotowanie kościoła do tej
uroczystości rodzinnej i parafialnej, m.in. za dar dla kościoła w postaci: nowych kryształowych ampułek na wino i wodę, naczynia na duże hostie /hostiarka/ i potrójnego świecznika ołtarzowego /650 zł/.
3. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła i obejścia, w tym tygodniu do posprzątania proszę: Teresę Toman i Barbarę Pawelczyk.
4. Dziękuję również za dary przekazywane na stół plebanijny.
5. Nadal zapraszam Parafian do udziału w nabożeństwach majowych ku czci Matki Najśw.
6. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. Diecezjalny dzień modlitw rolników
o błog. w pracy – dla rejonu oleskiego w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie godz. 10.00
z udziałem ks. biskupa Rudolfa Pierskały.
7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana – modlimy się
za żyjących i ++ kapłanów, szczególnie tych, którzy posługiwali w naszej parafii. O godz.
18.45 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania kl. 6 i 7 szkoły podstawowej.
8. W piątek przypada uroczystość św. Urbana. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian
na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji parafian i rolników z tradycyjną procesją ku czci patrona parafii z prośbą o dobre urodzaje. Proszę o posługę przy sztandarach oraz przygotowanie stacji na trasie procesji. Zachęcam do wspólnej modlitwy i wdzięczności Bogu za łaski
przez wstawiennictwo naszego patrona, św. Urbana. Po procesji wraz Parafialną Radą
Duszpasterską i Radą Sołecką zapraszam do farskiego ogrodu na poczęstunek przy kawie,
herbacie i cieście pod namiotem. Spotkanie jest dla wszystkich Parafian. Pani Sołtys
i Radzie Duszpasterskiej dziękuję za pomoc i organizację tego przedsięwzięcia dla naszej
lokalnej społeczności.
9. W sobotę obchodzimy Dzień Matki – Msza św. o godz. 8.00. O godz. 18.30 nabożeństwo
majowe w Centrum k. krzyża przy starym kościele w int. matek i rodzin naszej parafii.
10. W przyszłą niedzielę uroczystość parafialnego Odpustu ku czci św. Urbana. Szczególnie
zapraszam Parafian i Gości na Sumę odpustową o godz. 11.00, której będzie przewodniczyć
i Słowo Boże wygłosi ks. Prałat ZBIGNIEW DONARSKI, emerytowany proboszcz z Olesna.
Będzie poświęcenie nowego ornatu liturgicznego z wizerunkiem św. Urbana, który
będzie używany na odpust, kiermasz i święta. Nieszpory odpustowe o godz. 15.00.
Zachęcam do licznego udziału oraz religijnego przeżywania tej uroczystości. Okazja
do spowiedzi św. przez cały tydzień od godz. 17.30. Kolekta tzw. inwestycyjna /według
uznania kopertowa/ na remont schodów na plebanię – Bóg zapłać za Waszą ofiarność.
11. Mieszkańców Październi proszę o skoszenie trawy na cmentarzu przed odpustem.
12. Organizujemy pielgrzymki:
a) w sobotę 9 czerwca do Krakowa i Łagiewnik, zapisy w zakrystii, zapraszam do pielgrzymowania również waszych znajomych spoza parafii /70 zł od 1 os./
b) w sobotę 16 czerwca do Częstochowy dzieci I-komunijnych z opiekunami razem
z grupą dzieci z Sierakowa Śl., zapisy w szkole u Siostry Gabrieli /20 zł od 1 os./.
13. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny oraz Cuda i Łaski Boże.

naliów i błogosławieństwo dzieci przez rodziców.

10.30 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, wstaw. św. Urbana i MBNP
w int. DZIECI I-komunijnych, RODZICÓW, CHRZESTNYCH i KREWNYCH.
15.30 – Naboż. majowo-dziękczynne i do Ducha Św. w int. dzieci I-komunijnych i ich rodzin.
PONIEDZIAŁEK – 21.05. – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Martę Hadzik w kol. rocz. śm. Nabożeństwo majowe.
WTOREK – 22.05.
18.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. dla MONIKI
HERMAŃSKIEJ z ok. 25 rocz. urodzin, o błog. B. i zdrowie w RODZINIE.
Nabożeństwo majowe.

ŚRODA – 23.05.
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,
opiekę i zdrowie w rodzinach TOMAN i PAWELCZYK. Nabożeństwo majowe.
CZWARTEK – 24.05. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00 – Do Miłos. B., za ++ rodziców Julię i Teodora Gruca, rodziców Matyldę i Emila
Chmiel, bratową Dorotę oraz ++ rodziców Chmiel i Gruca. Nabożeństwo
majowe. Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. 6 i 7.

PIĄTEK – 25.05. – WSPOMNIENIE ŚW. URBANA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
18.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B. i dobre
urodzaje w int. PARAFIAN, ROLNIKÓW i ich RODZIN. Nabożeństwo majowe
z procesją o dobre urodzaje. Spotkanie Parafian w farskim ogrodzie.

SOBOTA – 26.05. – Św. Filipa Nereusza, DZIEŃ MATKI
8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla wszystkich MATEK
naszej parafii w dniu Ich święta.
17.00 – Do Miłos. B. za + wujka Henryka Kopacz i + mamę Janinę – of. od ZYGMUNTA
z RODZINĄ.
18.30 – Nabożeństwo majowe przy krzyżu w Centrum k. starego kościoła w int. rodzin parafii.
NIEDZIELA – 27.05. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, ODPUST KU CZCI ŚW. URBANA
/poświęcenie nowego ornatu z wizerunkiem św. Urbana, kolekta inwestycyjna/
8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie
dla KAROLINY MĘCKA oraz potrz. łaski dla całej RODZINY MĘCKA.
11.00 – SUMA ODPUSTOWA: Do B. Op. i ku czci Św. Urbana w intencji PARAFIAN
i GOŚCI – procesja eucharystyczna wokół kościoła.
15.00 – Nieszpory odpustowe w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła.

