
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

3 – 10 czerwca 2018 
 

 
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.06. – DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA /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 12 rocznicę święceń kapłańskich i prymicji  
KS. PROBOSZCZA.  

 

14.30 – Nabożeństwo do NSPJ i procesja eucharystyczna.  
 

PONIEDZIAŁEK – 4.06. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla RITY TYRAŁA z ok. 60 rocz. urodzin – procesja eucharystyczna. 
  Spotkanie Róży Różańcowej Magdaleny Jonek. 
 

WTOREK – 5.06. – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika 
18.00 – Do Miłos. B. za + ojca Alojzego Lasik w 5 rocz. śm. w dniu urodzin, ++ rodziców  

Piotra i Marię Marzec w 4 rocz. śm. i ++ z rodziny z obu stron – procesja eucharystyczna. 
  

ŚRODA – 6.06.  
18.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

w rodzinie PAWŁA SZULC – procesja eucharystyczna. 
 

I CZWARTEK – 7.06. – Modlimy o się o nowe powołania do Służby w Kościele   
18.00 – Do Miłos. B. za + Franciszka Lelonek z żonami, + męża Teodora, ++ rodziców z obu 

stron i wszystkich ++ z pokr. – naboż. o powołania, procesja eucharystyczna, poświęcenie 
wianków i ziół. 

19.00 – Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 
PIĄTEK – 8.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  
18.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. B. za + męża Ryszarda Szopa w rocz. śm., + Eugeniusza,  

++ rodzeństwo i ++ z rodziny Szopa – naboż. do NSPJ. 
 

SOBOTA – 9.06. – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla DAMIANA CHMIEL 

z ok. 8 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej RODZINY.  
 

  7.30 – Wyjazd na Pielgrzymkę do Krakowa i Łagiewnik. 
 

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06. /kolekta parafialna na pokrycie kosztów śmieci/ 

  8.00 – Do NSPJ z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  
w rodzinie JÓZEFA HADZIK. 

10.00 – Do NSPJ z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla  
NORBERTA WACŁAWIK z ok. 60 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla DZIECI i ich RODZIN. 

 
14.30 – Nabożeństwo do NSPJ.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Składam Bóg zapłać za kolektę na zakup opału na sezon grzewczy i zbiórkę do puszek  
na dalszy rozwój świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.  

2. Informuję Parafian, że kolekty inwestycyjne złożone od września do marca nie były  

w stanie pokryć w całości kosztów opału w sezonie grzewczym, stąd brakująca kwota  

została uzupełniona z innych zbiórek parafialnych. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na ten 

cel jak również na cele inwestycyjne, które wspólnie podejmujemy dla dobra parafii. 

3. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc w organizacji uroczystości Bożego Ciała: zbu-

dowanie ołtarzy, przystrojenie domów i trasy, oprawę muzyczną, niosącym sztandary i bal-
dachim, dzieciom I-komunijnym i sypiącym kwiatki oraz za pobożny i liczny udział w pro-

cesji z Najświętszym Sakramentem. Do czwartku zapraszam na Msze św. i procesje  

w oktawie Bożego Ciała, m.in. do sztandarów, baldachimu, dzieci I-komunijne i młodsze 

dzieci do sypania kwiatków. Na zakończenie dawnej oktawy w czwartek poświęcenie 

wianków i ziół. 

4. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  

do sprzątania proszę: Irenę Loose i Sonię Jonek. 

5. Bardzo dziękuję Parafianom za odnowienie 2 krzyży na Gruckach i na cmentarzu.  

Zachęcam i proszę o ewentualne odnowienie krzyży: w Centrum /Szulc/, na Kowiu 

/Kubik/ i Marcach /Sklorz/. Krzyż to najważniejszy znak naszej wiary chrześcijańskiej. 

6. Dzisiaj po nabożeństwie popołudniowym wyjazd ministrantów z opiekunami do Mcdonal-

da w Lublińcu z ok. Dnia Dziecka. Rodzicom dziękuję za transport i każdą pomoc. 

7. W poniedziałek o godz. 18.45 spotkanie Róży Różańcowej Magdaleny Jonek. 

8. W tym tygodniu I czwartek miesiąca, a w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa – zapraszam na Mszę św. szkolno-młodzieżową o godz. 18.00 z nabożeństwem  

ku czci Serca Pana Jezusa. 

9. W czwartek o godz. 19.00 na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Proszę 

wszystkich Radnych o przybycie. 

10. W sobotę o godz. 7.30 wyjazd na parafialną pielgrzymkę do Krakowa i Łagiewnik, bardzo 

proszę dokonać w zakrystii wpłaty 70 zł od 1 osoby, dzieci 60 zł. Powrót w godzinach  

wieczornych. Od godz. 9.00 bardzo proszę o pomoc mężczyzn z udarowymi majzlami  

do usunięcia zniszczonej elewacji na ścianach podjazdu dla niepełnosprawnych oraz 

podstawienie przyczepy i wywóz gruzu. Planujemy odnowić elewację podjazdu. 

11. W przyszłą niedzielę kolektę parafialną przeznaczymy na chociażby częściowe pokrycie 

kosztów wywozu śmieci. Mamy kontenery z tyłu kościoła i na cmentarzu /roczny koszt  

to ok. 2 tys. zł/. Bóg zapłać za każde Wasze wsparcie i zrozumienie naszych parafialnych  

potrzeb. 

12. W środę 20 czerwca organizujemy rodzinny wyjazd na koncert z ok. zakończenia roku 

szkolnego oraz rozpoczęcia wakacji, który odbędzie się na placu katedralnym w Opolu. 

Podczas koncertu wystąpią: Natalia Kukulska, Cello Brothers oraz TGD. Bilety cegiełki  

w cenie 30 zł. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji katedry w Opo-

lu. Zapisy chętnych do 17 czerwca br. u ks. proboszcza. Zachęcam do wyjazdu!!! 


