
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

29 lipca – 5 sierpnia  2018 
 

 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07. /kolekta na  OPAŁ/  

  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 w intencji Parafian i Ofiarodawców kościoła. 
11.00 – JUBILEUSZOWA SUMA ODPUSTOWA W SANKTUARIUM ŚW. ANNY W OLEŚNIE. 
 

PONIEDZIAŁEK – 30.07. 
18.00 – Do Anioła Stróża i wstaw. MBNP, z prośbą o Dary Ducha Św., opiekę i zdrowie  

dla MONIKI i WIKTORII z ok. kol. rocz. urodzin oraz błog. Boże dla całej rodziny  
WIECZOREK. 

WTOREK – 31.07. – Św. Ignacego z Loyoli, kapłana 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, ++ teściów, dziadków z obu 
stron oraz ++ z rodzin Piontek, Hermański, Knop, Francek i Kosmala.  

  

 

ŚRODA – 1.08. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora K-ła 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinach TOMAN i PAWELCZYK.  

  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
 

I CZWARTEK – 2.08. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa Chrystusa Najw. Kapłana 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  
i zdrowie w rodzinie STEFANA WIECZOREK oraz Dary Ducha Św. dla wnuków i wnu-
cząt. Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

I PIĄTEK – 3.08. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  

  6.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różańcowej MARII LESCHIK.  
 Nabożeństwo do NSPJ. 

17.30 – Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
18.00 – Do MB Uzdrowienia Chorych o powrót do zdrowia dla córki w pewnej intencji. 
 

I SOBOTA – 4.08. – Św. Jana Marii Vianneya, kapłana, czcimy Niepokalane Serce Maryi 
  6.30 – Różaniec wynagradzający – Czciciele Matki Bożej. 
  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  

za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Różańcowej MARII 

LESCHIK. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
  9.00 – Odwiedziny Chorych. 
 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.08. /kolekta na MALOWANIE KOŚCIOŁA/  

  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz do Miłos. 
B. za ++ rodziców z obu stron w rodzinie LOOSE. 

10.00 – SUMA: Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla rodzinie BOGDANA KRAWCZYK oraz dla dzieci i wnuków. 

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj Jubileuszowe uroczystości odpustowe w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie. 

 

2. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła – na opał. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

W przyszłą niedzielę tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocie-

plenie budynku plebanii. BÓG ZAPŁAĆ za składane ofiary również indywidualne, które 

są wpisywane do specjalnej PARAFIALNEJ KSIĘGI FUNDACYJNEJ. 

 

3. Dziękuję paniom, które w tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzą-

tania proszę: Monikę Kozala i Justynę Wacławik.  

 

4. Dziękuję za dary ofiarowane na stół plebanijny. 
 

5. W minionym tygodniu z tartaku w Łomnicy została dowieziona 2 część drewna opałowego 

do kościoła na sezon grzewczy /całość 14 kubików/. 
 

6. Mieszkańców Październi proszę w tym tygodniu o skoszenie trawy na cmentarzu. 
 

7. W tym tygodniu rozpoczyna się malowanie kaplicy pogrzebowej na cmentarzu. W piątek 

do sprzątania po pracach malarskich proszę:Teresę Kozala i Dorotę Gaida. 
 

8. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego Porcjunkuli 2 sierpnia albo  

w dzisiejszą niedzielę albo w przyszłą niedzielę 5 sierpnia /tylko 1 z tych dni/. Warunki  

są następujące: a/ spowiedź św. i Komunia św., b/ nawiedzenie kościoła, c/ modlitwy Ojcze 

nasz i Wierzę w Boga, d/ modlitwa w intencjach Papieża, e/ wykluczenie wszelkiego przy-
wiązania do grzechu nawet lekkiego. 

 

9. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Modlimy się  

w stałych intencjach parafialnych, szczególnie w intencji Róży Różańcowej Marii Leschik. 

Wszystkich członkom Róży bardzo dziękuję za codzienne modlitwy w różnych inten-

cjach oraz tworzenie Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii. 
 

10. Okazja do spowiedzi św. 30 min. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży w I piątek 

od godz. 17.30. Mimo trwających wakacji nie zapominajmy o Panu Bogu i Bożych Przy-

kazaniach. 

 

11. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny osób chorych i opiekujących się nimi. 
 

12. Za tydzień w niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Motocyklistów i uroczystości  

ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. 
 

13. Wolne intencje możemy zamawiać w zakrystii. 
 

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, a dzieciom i młodzieży  

dalszego dobrego wakacyjnego wypoczynku. 


