
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

15 – 22 lipca 2018 
 

 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07. /kolekta na nowe oświetlenie w kościele/ 
  8.00 – Ku czci Św. Urbana o błog. Boże, opiekę i zdrowie oraz szczęśliwy przebieg żniw  

w rodzinie LOOSE. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + żonę Mariannę Parkitny w 2 rocz. śm., + syna Dariusza  

Parkitny, + swatkę Henrykę Loska, + siostrę Mariannę Marcinkowską oraz ++ rodzi-
ców Dyksik i Parkitny. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin parafii. 
 
PONIEDZIAŁEK – 16.07. – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana, o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa  

w rodzinie ERNESTA LESIK. 
 

  Modlimy się za Parafian noszących Szkaplerz Matki Bożej. 

 
WTOREK – 17.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila Chmiel  

oraz ++ dziadków z obu stron. 
  

 
ŚRODA – 18.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Juliusza Szulc, ++ rodziców Adelajdę i Pawła  

Kozala z córkami i synem oraz wszystkich ++ z rodzin Szulc i Kozala.   
  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
 

 
CZWARTEK – 19.07.  
18.00 – Do B. Op. i wstaw. Św. Anny z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie  

i dalszą opiekę w rodzinie GBUR. 
 

 
PIĄTEK – 20.07. – Bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej  
  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę Bernadetę, ++ rodziców, siostrę i brata oraz błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie. 
  

 
SOBOTA – 21.07. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Krystynę Hadzik w 1 rocz. śm. – of. od A. Kaczmarzyk.   
 

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

Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ku czci św. Krzysztofa 
  8.00 – /Kubosz/ 
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. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na pokrycie kosztów nowego 

oświetlenia w kościele. Bóg zapłać za Wasze ofiary przekazywane na cele kościelne i remon-

towe oraz na bieżące funkcjonowanie parafii. 
 

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

tania proszę: Marię Kuliberda i Adelajdę Wilkosz. 

 

3. Bardzo dziękuję za wszystkie prace przy kościele i parafii, za ofiarowane kwiaty i ich  

dekorowanie, również za okazywaną życzliwość i dobroć oraz za dary ofiarowane na stół  

plebanijny – BÓG ZAPŁAĆ! 

 

4. Dziękuję Parafianom za liczniejszy udział w piątkowej Mszy św. fatimskiej. 
 

5. Od 11 lipca kapliczka MB Trzykroć Przedziwnej /Szensztackiej/ peregrynuje czyli nawie-

dza wg ułożonej listy Rodziny, które utworzyły grupę modlitewną 21 Rodzin Szensztackich 

w naszej parafii. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w tę formę pobożności. 
 

6. Bardzo proszę o zgłoszenie się w zakrystii Parafian, którzy noszą i przyjęli na rekolek-

cjach Szkaplerz Matki Bożej /medalik lub z materiału/. 
 

7. Dzisiaj w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicz-

nych – program w gablotce. 
 

8. Od poniedziałku do soboty Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny po raz 22 organizują 

ogólnopolskie Święto Młodzieży.  
 

9. W każdą środę odprawiamy nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 

 

10. W piątek wspomnienie bł. Czesława, patrona diecezji opolskiej. 

 

11. W sobotę pielgrzymka do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej. Zbiórka i wyjazd  

przy szkole w Wędzinie godz. 6.15-6.20. Koszt ok. 50 zł.  
 

 

12. Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i poświęcenie  

pojazdów ku czci Św. Krzysztofa /samochody, rowery, skutery/. Przed kościołem tradycyj-
na zbiórka do puszki dla misjonarzy diecezji opolskiej pracujących w krajach misyjnych. 

Możemy ofiarować symboliczny 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr.  
 

13. W przyszłą niedzielę Odpust w Starym Oleśnie ku czci św. Marii Magdaleny. 
 

14. W niedzielę 29 lipca główne uroczystości Jubileuszu 500-lecia konsekracji Sanktuarium 

Św. Anny w Oleśnie. Msza św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem Prymasa Polski, Arcybi-
skupa Wojciecha Polaka. Olescy duszpasterze zapraszają. 

 

15. Wolne intencje możemy zamówić w zakrystii, są wypisane w gazetce. 

 

16. III zapowiedź przedślubna: Martina Woś zam. w Wędzinie i Sebastian Niesłony zam.  
w Jemielnicy. 

 

17. Do nabycia jest prasa katolicka, m.in. Cuda i Łaski Boże. Proszę o przedłużenie prenume-

raty Małego Gościa dla dzieci /60 zł na rok/. 


