
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

13 – 20 maja 2018 
 

 

NIEDZIELA – 13.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE /kolekta na energię elektryczną/ 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.  
Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK.  

10.00 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego w intencji DZIECI I Rocznicy Komunii           
Świętej i ich RODZIN.  

 

14.30 – Nabożeństwo majowe i Nowenna do Ducha Świętego w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła, Parafialny Dzień Fatimski 
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za + męża Bernarda w rocz. śm., ++ syna Józefa, córkę 

Bernadetę, zięcia, brata z żoną, ++ rodziców z obu stron oraz pokr. Lesik, Hadzik i Pie-
trucha. Nabożeństwo, modlitwa różańcowa, Nowenna do Ducha Świętego. 

 

WTOREK – 15.05. 
18.00 – Do MBNP i Miłos. B. za ++ rodziców Wiktorię i Jana, Elżbietę i Alojzego, rodzeństwo, 

rodziców chrzestnych, dziadków z obu stron i ++ pokr. /Czyrny/. Nabożeństwo majowe  
i Nowenna do Ducha Świętego. Próba dzieci I-komunijnych i rodziców. 

 

ŚRODA – 16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 

  7.00 – Do Królowej Majowej i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla JANA WICHER z ok. 70 rocz. urodzin. Nabożeństwo majowe i Nowenna  
do Ducha Świętego. 

 

CZWARTEK – 17.05. 
  7.00 – Do MBNP o opiekę i zdrowie w rodzinie WOŚ oraz w rodzinach dzieci.  
18.00 – Nabożeństwo majowe. Próba dzieci I-komunijnych i rodziców. 
 

PIĄTEK – 18.05.    
18.00 –  /Szk-młodz/ Do B. Op. o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO GRUCA,  

za ++ w rodzinie Gruca i Włodarz oraz + Marię Gruca. Nabożeństwo majowe i Nowenna 
do Ducha Świętego. 

 

SOBOTA – 19.05. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, Annę i Bernarda Kompała  

oraz ++ dziadków z obu stron.  
  9.00 – II Spowiedź dzieci I-kom., rodziców i krewnych. Próba generalna dzieci I-kom. i rodziców. 

16.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla LAURY 

IMIOŁCZYK w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz dla RODZICÓW i CHRZEST-

NYCH. 
18.00 – Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Marcach /Świtała/.  
 

NIEDZIELA – 20.05. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, I KOMUNIA ŚWIĘTA /kolekta na opał/ 

  8.00 – Do MBNP, o dary Ducha Świętego i pomoc w rodzinie MARII LESCHIK i ++ z rodziny.  
10.15 – Zbiórka przed kościołem dzieci I-kom. i rodziców – poświęcenie dewocjonaliów i błog. dzieci. 
10.30 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, wstaw. św. Urbana i MBNP w intencji 

10 DZIECI I-komunijnych, ich RODZICÓW, CHRZESTNYCH i KREWNYCH. 
15.30 – Nabożeństwo majowo-dziękczynne i do Ducha Świętego w int. dzieci I-komunijnych i ich rodzin. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Słowa wdzięczności za Wasze ofiary, szczególnie wg uznania tzw. kopertowe na dalsze  
inwestycje parafialne /m.in. remont schodów wejściowych na plebanię z zadaszeniem, gdzie  
odbywają się spotkania grup parafialnych i poczęstunek odpustowy oraz częściowe pokrycie 
energii elektrycznej/. Ofiarodawcy będą wpisywani do okolicznościowej Księgi Ofiaro-
dawców. W tym tygodniu planowane są już pierwsze prace remontowe. Bóg zapłać również  
za ofiary do skarbonki w przedsionku na renowację katedry w Opolu. 

 

2. Bardzo dziękuję Parafianom za modlitewny udział w Dniach Krzyżowych: Rodzinom Kuli-
berda, Roj i Szulc za piękne przygotowanie miejsc przy krzyżach, Paniom i Panom niosą-
cym poczty sztandarowe, Radnym za niesienie figury i krzyża oraz Ministrantom. 

 

3. Dziękuję Paniom, które ciągle dbają o czystość świątyni, w tym tygodniu do sprzątania  
proszę: Aleksandrę Krawczyk i Halinę Wicher. 

 

4. Dziękuję Panom za wywiezienie gruzu z ogrodu plebanijnego i inne prace, za dary przeka-
zywane na stół plebanijny oraz za dobroć, życzliwość i okolicznościowe poczęstunki. 

 
 

5. W tygodniu zapraszam Parafian na nabożeństwa majowe z Nowenną do Ducha Św.  
w kościele oraz przy krzyżu na Marcach /Świtała/ w sobotę g. 18.00.  

 

6. W poniedziałek godz. 18.00 bardzo serdecznie zapraszam chętnych Parafian, szczególnie 
Róże Różańcowe żeńskie: M. Leschik, A. Kaczmarzyk, H. Wicher, M. Wieczorek,  
M. Jonek, M. Chmiel i męskie: R. Chmiel i + T. Lelonek na Mszę św. fatimską z procesją  
ze świecami i modlitwą różańcową. Do niesienia figury Matki Bożej lurdzkiej na drew-
nianym podeście bardzo proszę 4 matki dzieci komunijnych. Przynieśmy świece z okap-
nikami. W tym roku przypada 160 rocznica objawień maryjnych w Lourdes. 

 

7. We wtorek i w piątek po nabożeństwo majowym oraz w sobotę po spowiedzi św. próby  
liturgiczne dzieci I-komunijnych i rodziców, którzy będą zaangażowani w liturgię Mszy św. 
We wtorek po próbie odbiór dewocjonaliów dla dzieci I-komunijnych /różaniec, medalik, 
łańcuszek, świeca – koszt kompletu 85 zł/. 

 

 

8. W każdy piątek obowiązkowa Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 

 

9. W piątek po nabożeństwie majowym dekorowanie kościoła na uroczystość I Komunii Św. 

 

10. W sobotę o godz. 9.00 II Spowiedź św. dzieci I-komunijnych, a potem okazja do spowiedzi 
św. dla rodziców i krewnych. O godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. 

 

11. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii na Mszy św.  
o godz. 10.30 dziesięcioro dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Zbiórka dzieci i ro-
dziców przed kościołem o g. 10.15. Parafian, którzy chodzą na Mszę św. o g. 10.00, wyjąt-
kowo proszę o wybór Mszy św. o g. 8.00. Nabożeństwo majowo-dziękczynne o godz. 15.30 
z wręczeniem pamiątkowych obrazków. Kolekta parafialna przeznaczona będzie na 1 par-
tię opału /w sezonie grzewczym spalamy ok. 11 ton węgla opałowego + drewno/. 
 

12. W sobotę 9 czerwca organizujemy autokarową parafialną pielgrzymkę do Krakowa  
i Łagiewnik. W programie m.in. Opactwo Cystersów w Mogile z relikwiami Krzyża Św., 
Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Koszt od 1 os. 
wynosi 70 zł. Zapisy chętnych Parafian u ks. proboszcza. Zapraszam do pielgrzymowania. 
Informuję, że pielgrzymka dzieci I-komunijnych z opiekunami do Częstochowy w sobotę 
16 czerwca. Koszt od 1 os. 20 zł, zapisy w szkole u siostry katechetki Gabrieli. 

 

13. W maju i czerwcu jest kilka wolnych intencji, które możemy zamówić w zakrystii. 

 

14. OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Ciasna informuje, że we wtorek 15 maja odbędzie się zbiór-
ka elektrośmieci. Szczegóły w gablotce. 


