
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

24 czerwca – 1 lipca 2018 
 

 
NIEDZIELA – 24.06. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  
                                          /kolekta parafialna remontowa/   
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzi-

nie SONII i PIOTRA JONEK. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + Elżbietę Kozala w 35 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron,  

+ zięcia Piotra oraz ++ z pokr. Kuliberda i Matusek.  
 USTANOWIENIE KANDYDATÓW MINISTRANTAMI. Nabożeństwo do NSPJ. 
 

15.00 – Grill w farskim ogrodzie dla ministrantów i ich rodziców oraz dzieci i młodzieży. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.06.  
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinach HUĆ i WENGEL. 
 

WTOREK – 26.06.  
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ ojca Antoniego z 2 żonami, ++ męża Bernarda, syna Józefa, córkę 

Bernadetę oraz ++ całe pokr. Nabożeństwo do NSPJ.  
 

ŚRODA – 27.06. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Ignacego i Stefanię, brata Stanisława, bratową Zofię,  

kuzynkę z mężem Czesławem, synem Waldemarem, ++ z pokr., ++ Michalinę  
Wręczycką, Juliusza i Gertrudę Wicher oraz ++, którzy w tym gosp. pracowali.  

  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
 

CZWARTEK – 28.06. – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie ANNY i ALOJZEGO 

LESIK. Spotkanie zelatorów Róż Różańcowych żeńskich i męskich. 
 

PIĄTEK – 29.06. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  
18.00 – Do B. Op., wstaw. św. Urbana i MBNP w int. PARAFIAN i wszystkich ROLNIKÓW  

z RODZINAMI, o błog. Boże, opiekę i zdrowie oraz bezpieczne i pomyślne żniwa  
w naszej parafialnej Wspólnocie oraz za ++ Parafian i Rolników. Nabożeństwo do NSPJ. 

  

SOBOTA – 30.06. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + brata Bernarda Kowalczyk w 3 rocz. śm., ++ rodziców Jana  

i Agnieszkę, + brata Józefa oraz + chrzestną Reginę Macioł. 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.07. /kolekta specjalna na malowanie kościoła/ 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę oraz do Miłos. B. za + ojca 

Piotra Leschik, ++ teściów Helmuta i Ingę, + babcię Wandę i + Luizę Konieczną –  
of. od. rodziny LESCHIK. 

10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + ojca Wilhelma Kostorz w rocz. śm., ++ matkę Łucję, siostrę 
Brygidę, szwagrów Andrzeja i Huberta Krus, teścia Stanisława Koper, wujka Edwarda 
oraz ++ Józefa i Bertę Lukoszek. 

 Nabożeństwo do Ducha Świętego w int. Parafian i Ofiarodawców kościoła. 
14.00 – Gminne Zawody Strażackie na boisku. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę ofiarowaną na cele remontowe /zadaszenie wejścia  
na plebanię, remont zniszczonego zjazdu do garażu, wymiana okien w piwnicy/. 
 

2. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  

do sprzątania proszę: Natalię Gbur i Renatę Kucharczyk. 

 

3. Mieszkańcom Październi dziękuję za skoszenie trawy na cmentarzu. 
 

4. Dziękuję również za dary ofiarowane na stół plebanijny. 
 

5. W niedziele wakacyjne nabożeństwo będzie odprawiane po sumie o godz. 10.00. 
 

6. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam wszystkich ministrantów z rodzicami oraz dzieci i mło-
dzież na wspólne grillowanie do farskiego ogrodu /w razie niepogody odwołane/. 

 

7. W czwartek przypada 46 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej. O godz. 18.30 na pleba-

nii spotkanie zelatorów wszystkich Róż Różańcowych. 
 

8. W piątek uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 18.00 w intencji  

Parafian, a szczególne Rolników i ich Rodzin o błog. Boże, opiekę i zdrowie oraz  

bezpieczne i pomyślne żniwa. Kolekta jak co roku na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw. 
Świętopietrze. Zapraszam. 

 

9. W przyszłą niedzielę 1 m-ca lipca pierwsza kolekta specjalna inwestycyjna na malowanie 

zewnętrzne kościoła i ocieplenie plebanii. Jeśli ktoś z Parafian uzna za stosowne, to może 

ofiarować „coś więcej” tzw. ofiarę indywidualną. Odpust w parafii Łomnica. O godz. 14.00 

na boisku rozpoczęcie gminnych zawodów strażackich. Zapraszam do kibicowania. 

 

10. We wtorek 10 lipca wycieczka dzieci i młodzieży do PARKU WODNEGO w Tarnow-

skich Górach. Zapisy u ks. proboszcza do niedzieli 1 lipca. Koszt 50 zł od 1 os. Zachęcam 
do wyjazdu wakacyjnego. 

 

11. W dniach 27-29 sierpień z sąsiednimi parafiami z Sierakowa Śl. i Łomnicy oraz Biurem 

Podróży Tempo z Olesna organizujemy autokarową pielgrzymkę na Warmię, Mazury  

i Podlasie. W programie takie miejsca pielgrzymkowe jak: Sanktuarium maryjne Święta 

Lipka, Bazylika maryjna w Gietrzwałdzie, Sanktuarium maryjne w Różanymstoku  

oraz Sokółka – miejsce Cudu eucharystycznego. Koszt ok. 420 zł. Zgłoszenia chętnych  
w zakrystii. 

 

12. W zakrystii można odebrać wakacyjny nr Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci. Proszę  

o przedłużenie kolejnej prenumeraty Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 

 

13. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzę spokojnych, bezpiecznych i dobrych wakacji. 

 
 


