
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

22 – 29 lipca 2018 
 

 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07. /kolekta na nowe oświetlenie w kościele/  

 

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów ku czci św. Krzysztofa 
   

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz z 2 żonami, 
ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

10.00 – SUMA: Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze błog. Boże w rodzi-
nach URBAŃCZYK i DRZYZGA. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji kierowców i podróżujących. 
 

PONIEDZIAŁEK – 23.07. – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, patronki Europy 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
 

 

WTOREK – 24.07. – Św. Kingi, dziewicy 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Czesława Biber w kol. rocz. śm. oraz ++ całego 

pokr. Biber i Czyrny. 
  

 

ŚRODA – 25.07. – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA, Św. Krzysztofa, patrona kierowców 

  7.00 – Do Miłos. B. za + męża Benedykta w 8 rocz. śm. 
  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
 

 

CZWARTEK – 26.07. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, głównej patronki diecezji opolskiej  
  7.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Anny, z prośbą o zdrowie i opiekę w rodzinach dzieci MARII 

LESCHIK. 
18.00 – Do Miłos. B. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. w życiu 

Walerii Kompała, o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinach synów Jana i Zygmunta  
Kompała, córki Haliny z wnukami i prawnukami oraz za + męża Jerzego Kompała. 

 

PIĄTEK – 27.07. – Św. Joachima, ojca NMP  
18.00 – Za Parafian żyjących i zmarłych.  
 

SOBOTA – 28.07. 
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

oraz do Miłos. B. za + męża Ryszarda Szopa i ++ z rodziny Szopa. 
 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07. /kolekta na OPAŁ do kościoła/  

  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie 
IRENY I PAWŁA LOOSE. 

10.00 – SUMA: Do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Anny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla JUBILATKI TERESY OSYRA z ok. 80 rocz. urodzin  
oraz potrz. łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków. 

 Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie – godz. 11.00 suma odpustowa 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
1. Składam Bóg zapłać za kolektę na wymianę oświetlenia w kościele i zbiórkę przed kościo-

łem do puszki na środki transportu dla misjonarzy diecezji opolskiej pracujących  

na misjach – 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany w ciągu roku kilometr drogi 

/Ogólnopolska Akcja MIVA Polska Św. Krzysztof/. Otrzymamy też okolicznościową  

pamiątkę z wizerunkiem św. Krzysztofa /breloczek, obrazek/. 

 

2. Dziękuję paniom, które w tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprząta-

nia proszę: Sylwię Kuliberda i Brygidę Gbur.  

 

3. Wolne intencje możemy zamawiać w zakrystii. Dziękuję za wszystkie zamawiane intencje 

mszalne, szczególne podziękowania RODZINOM, które chętnie zamawiają po kilka  

intencji w roku. W miesiącu wrześniu i następnych jest dużo wolnych intencji.  

 

4. W minionym tygodniu zgodnie z ustaleniem na ostatnim zebraniu zelatorów Róż Różań-
cowych zostały zamówione nowe komplety tajemnic różańcowych z rozważaniami /zala-

minowane/ dla członków Róż Różańcowych naszej parafii. Uroczyście będą wręczone 

wszystkim członkom Róż na kolejnej Mszy św. fatimskiej 13 sierpnia o godz. 19.00.    

 

5. Dzisiaj po Mszach św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów /samochody, skutery,  

rowery/ ku czci Św. Krzysztofa– patrona kierowców i podróżujących. 

 

6. W środę święto Św. Jakuba Apostoła i wspomnienie Św. Krzysztofa.  

 

7. W czwartek uroczystość Św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – główniej patronki diecezji 

opolskiej, a w piątek wspomnienie Św. Joachima, Ojca Najśw. Maryi Panny. Zapraszam  
w te dni na Msze św. 

 

8. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafialne – na opał, a w niedzielę 5 sierpnia 

tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocieplenie budynku pleba-

nii. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary również indywidualne /kopertowe/, które są  

wpisywane do specjalnej KSIĘGI FUNDACYJNEJ OFIARODAWCÓW NASZEGO  

KOŚCIOŁA I PARAFII. Zdjęcia elewacji zewnętrznej kościoła zostały zamieszczone w ga-
lerii na stronie internetowej parafii. Zapraszam do odwiedzania strony. 

 

9. Od soboty do poniedziałku jubileuszowe uroczystości odpustowe ku czci Św. Anny  

w Oleśnie. Suma odpustowa o godz. 11.00 w Sanktuarium Św. Anny pod przewodnictwem 

Prymasa Polski – program w gablotce i na stronie parafialnej. 

 

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionej niedzieli i całego nowego tygo-

dnia. 

 

 
 


