
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

6 – 13 maja 2018 
 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6.05. /kolekta na funkcjonowanie parafii/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
10.00 – Do B. Op. i MB Królowej Majowej z podz. za odebr. łaski, prosząc o dalsze Boże błog., 

opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO KUBOSZ. 
14.30 – Nabożeństwo majowe w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 7.05. – Dni Krzyżowe 
  6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre urodzaje 

ziemi w intencji mieszkańców CENTRUM i PAŹDZIERNI – krzyż przy posesji rodz. SZULC.  
 

WTOREK – 8.05. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, głównego patrona Polski, Dni Krzyżowe 
  6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre urodzaje 

ziemi w intencji mieszkańców KOWIA – krzyż przy posesji rodz. ROJ. 
18.00 – Nabożeństwo majowe przy kapliczce na Marcach /Kuzaj/. 
 

ŚRODA – 9.05. – Dni Krzyżowe 

  6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre urodzaje 
ziemi w intencji mieszkańców MARCÓW, GRUCEK i KIEROCIA – krzyż przy posesji rodz. 

KULIBERDA. 
 

CZWARTEK – 10.05. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisława i Antoninę Bator oraz wszystkich  

++ z rodziny. Nabożeństwo majowe. 
 

PIĄTEK – 11.05.    
18.00 –  /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za + ojca Leona Urbańczyk w 13 rocz. śm., + matkę  

Waleskę, + ojca Józefa, ++ pokr. Urbańczyk, Bienek, Małyska, Greliński i Borecki.  
Nabożeństwo majowe i Nowenna do Ducha Świętego. 

 Spotkanie dzieci I rocznicy Komunii Św. i ich rodziców. 
 

SOBOTA – 12.05. – Udzielanie Sakramentu Bierzmowania w dekanacie Olesno  

  7.00 – Do MBNP z prośbą o zdrowie, opiekę i wstawiennictwo dla całej rodziny JÓZEFA  
HADZIK. 

11.00 – Sanktuarium św. Anny w Oleśnie – Sakrament Bierzmowania kl. III gimnazjum. 
 

18.00 – Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Kowiu /Lelonek/, Nowenna do Ducha Świętego. 
 

NIEDZIELA – 13.05. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO /kolekta na energię elektr./ 

  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. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta dzisiejsza na bieżące płatności parafii /zakup nowej koronki maryjnej na ołtarz  
i zielonej na okres zwykły, olej do świec, komunikanty itp./. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

2. Dziękuję paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Barbarę Urbańczyk i Magdalenę Drzyzga. Dziękuję również rodzicom dzieci I-komu-
nijnych m.in. za umycie wszystkich lamp w kościele i zaangażowanie. 

 

3. W najbliższych dniach będą też kontynuowane dalsze prace renowacyjne zadaszenia  
przed wejściem do kościoła. 

 

 

4. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach majowych, w tygodniu po Mszach św. 
a w niedziele o g. 14.30. W tym tygodniu majowe również przy naszych krzyżach:  
we wtorek g. 18.00 na Marcach /Kuzaj/ i w sobotę g. 18.00 na Kowiu /Lelonek/. Zapraszam.  

 

5. W tym tygodniu przypadają tzw. Dni Krzyżowe – w te dni okolicznościowe procesje  
błagalne i Msze św. o dobre urodzaje: w poniedziałek g. 6.30 w int. mieszkańców Centrum  
i Październi – przy krzyżu obok rodz. Szulc, we wtorek g. 6.30 w int. mieszkańców Kowia – 
przy krzyżu obok rodz. Roj, w środę g. 6.30 w int. mieszkańców Marców, Grucek i Kierocia 
– przy krzyżu obok rodz. Kuliberda. Zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich Para-
fian, a szczególnie parafialnych Rolników, bardzo proszę o poczty sztandarowe, Panów  
z Rady Duszpasterskiej do niesienia krzyża i figury zmartwychwstałego oraz stosowny  
wystrój miejsc przy krzyżach – znaku naszej chrześcijańskiej wiary.  

 

6. W czwartek po nabożeństwie majowym spotkanie dla kobiet należących do Róży Różańco-
wej + Marii Szulc – zapraszam już na Mszę św. o g. 18.00. 

 

7. Od piątku nabożeństwa majowe będą połączone z Nowenną przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego. Po Mszy św. szkolnej i nabożeństwie spotkanie dla dzieci I rocznicy  
Komunii Św. i ich rodziców. Msza św. w intencji dzieci I rocznicy Komunii św. i ich rodzin 
w niedzielę o g. 10.00. 

 

8. W sobotę o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie pięcioro młodzieży naszej para-
fii przyjmie z rąk ks. biskupa Pawła Stobrawy Sakrament Bierzmowania. Próba liturgiczna 
dla kandydatów w czwartek o godz. 19.00 w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Rodziców  
proszę o dowóz młodzieży na próbę. 

 

9. Za tydzień Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, kolekta na konkretne potrzeby nasze-
go kościoła – na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, które w lutym i marcu  
były wyższe niż w miesiącach wcześniejszych /szczególnie ogrzewanie zakrystii, dziękuję  
za zrozumienie/. Bóg Zapłać za każdą Waszą ofiarę. W przedsionku do skarbonki z napisem 
na potrzeby kościoła możemy złożyć także ofiarę na remont katedry opolskiej. W Kolonii 
Łomnickiej o g. 11.00 suma odpustowa. Program w gablotce. 

 

10. Drodzy Parafianie. Jeśli ktoś uznałby za stosowne i chciałby ofiarować „coś więcej”  
dla swojego kościoła, to w niedziele 13 i 27 maja br. może złożyć do koszyczka w koper-
cie „Dar Serca” z podaniem ofiarodawcy, który zostanie wpisany do specjalnej księgi  
ofiarodawców. Ewentualne ofiary pozwolą nam kontynuować potrzebne inwestycje para-
fialne m.in. remont pierwszych schodów wejściowych na plebanię, do salki spotkań grup 
parafialnych: dzieci i rodziców komunijnych, bierzmowańców, róż różańcowych, mini-
strantów itp. Zakupiliśmy też niezbędną nową kosiarkę spalinową z napędem /1600 zł/.  

 

11. W czerwcu jest 7 wolnych intencji, które możemy zamówić w zakrystii. Za dotychcza-
sowe zamówione przez Was intencje mszalne serdeczne Bóg zapłać – to wyraz troski  
i odpowiedzialności za utrzymanie kapłana w parafii. 

 

12. Zapowiedzi przedślubne /gablota/. 


