
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

27 maja – 3 czerwca 2018 
 

 
NIEDZIELA – 27.05. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, ODPUST PARAFIALNY 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 KARO-

LINY MĘCKA oraz potrz. łaski dla całej RODZINY MĘCKA. 
11.00 – SUMA ODPUSTOWA: Ku czci Św. Urbana w intencji PARAFIAN i GOŚCI – procesja 

eucharystyczna wokół kościoła. 
 

15.00 – Nieszpory odpustowe w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 28.05. 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża Pawła, syna Ryszarda, ++ rodziców z obu stron, 2 braci,  

3 szwagrów oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca. Nabożeństwo majowe. 
 

WTOREK – 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej 
18.00 – Do B. Op. i wstw. MB Królowej Majowej, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B., opiekę i zdrowie w rodzinie GBUR. Nabożeństwo majowe.   
 

ŚRODA – 30.05.  
18.00 – Do Miłos. B. za + Anielę Gansczyk. Nabożeństwo majowe. 
 

CZWARTEK – 31.05. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO 

  7.00 – Za + Annę Karolak – of. od wnuka Arka z żoną oraz prawnuczek Jagody i Zosi. 

  8.30 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego w int. PARAFIAN, o ducha pobożności  
eucharystycznej w RODZINACH – procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. 

 

I PIĄTEK – 1.06. – Św. Justyna, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, Dzień Dziecka  
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. RYSZARDA CHMIEL – naboż. do NSPJ. 

17.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
18.00 – /Szk-młodz/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w rodzinie KEMPA – procesja eucharystyczna. 
 

I SOBOTA – 2.06. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  
  7.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz  

za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Różań. RYSZARDA 

CHMIEL – nabożeństwo do Niep. Serca Maryi – procesja eucharystyczna. 

  9.00 – Odwiedziny Chorych.  
12.00 – /Ślubna/ MONIKA TYRAŁA i PIOTR MARCZAK. 
 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.06. /kolekta parafialna na opał/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Tadeusza Kucharczyk w 4 rocz. śm., ++ rodziców z obu  
stron i + brata Andrzeja. 

10.00 – Za PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW naszego kościoła, ku czci Jezusa 
Chrystusa Najwyższego Kapłana w dniu 12 rocznicy święceń kapłańskich KS. PRO-

BOSZCZA.  
14.30 – Nabożeństwo do NSPJ – procesja eucharystyczna.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a w naszej parafii także uroczystość odpustowa 

ku czci św. Urbana. Dziękujemy ks. Prałatowi Zbigniewowi Donarskiemu za przewodni-

czenie sumie odpustowej i wygłoszone słowo Boże – życzymy błogosławieństwa Bożego,  

sił i zdrowia w dalszej posłudze kapłańskiej w oleskim dekanacie. 
 

2. Podziękowania dla Parafian: 

- za udział w piątkowej procesji ku czci św. Urbana oraz przygotowanie stacji na trasie  

procesji 

- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej oraz Pani Sołtys z Radą Sołecką za organizację  

poczęstunku w ogrodzie plebanijnym /kawa, herbata, kołocz/ 

- za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości odpustowej /służba liturgiczna, organista, 

poczty sztandarowe, kwiaty, mieszkańcom Październi za skoszenie trawy na cmentarzu/ 

- za złożone dzisiaj ofiary odpustowe /także kopertowe/ na inwestycje parafialne /zada-

szenie nad wejściem do kościoła, remont schodów wejściowych na plebanię z drewnianą 

konstrukcją zadaszenia/ 

- za renowację krzyża na cmentarzu 

- paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu proszę: 

Krystynę Kubosz i Krystynę Wolny. 
 

3. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św.  

o godz. 7.00 i 8.30 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Pójdziemy trasą jak  

w latach ubiegłych. Proszę o przygotowanie ołtarzy i przystrojenie domów obrazami i sym-

bolami eucharystycznymi, aby wyrazić publicznie wiarę w żywą obecność Chrystusa  

w Najświętszym Sakramencie. Proszę o podjęcie posług w czasie procesji: do sztandarów, 

baldachimu, dzieci I-komunijne w albach, młodsze dzieci do sypania kwiatków oraz aktyw-

ny udział parafian przez modlitwę i śpiew – w tym roku wyjątkowo nie będzie orkiestry  

z Borek Małych! 
 

4. Do przyszłego czwartku 7 czerwca zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych  

w dni dawnej oktawy Bożego Ciała, m.in. do sztandarów i baldachimu /Radni, Strażacy/. 
 

5. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota m-ca, modlimy się w stałych intencjach.  

Okazja do spowiedzi św. w piątek o godz. 6.30 i 17.30 dla dzieci i młodzieży. 
 

6. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych. 
 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 zapraszam Parafian na Mszę św. w dniu 12 rocznicy 

święceń kapłańskich i prymicji. Kolekta parafialna na zakup opału na sezon grzewczy. 

Przypada kolejny Dzień Dziękczynienia, przed kościołem zbiórka do puszek na świątynię 

Opatrzności Bożej w Warszawie. 
 

8. W sobotę 9 czerwca autokarowa pielgrzymka do Krakowa i Łagiewnik, zapisy w zakrystii,  

a w sobotę 16 czerwca pielgrzymka dzieci I-komunijnych i opiekunów na Jasną Górę. 
 

9. Wolne intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii – są podane w gazetce. 
 

10. Do nabycia Mały Gość Niedzielny dla dzieci. 
 


