
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

19 – 26 sierpnia  2018 
 

 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08. /kolekta na remont ZADASZENIA/  

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, za poległego ojca Józefa Huć, ++ matkę 
Zofię i Franciszka Huć oraz dziadków z obu stron. 

10.00 – SUMA: Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,  
opiekę i zdrowie w rodzinie JÓZEFA KUBOSZ.   

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.08. – Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 
18.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Marię Machoń, + szwagra Wincentego Machoń, + szwagra 

Mariana Zalas oraz ++ pokr. Gruca i Kalamorz.  
 

WTOREK – 21.08. – Św. Piusa X, papieża 

18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Wiktorię Popanda w kol. rocz. śm., + ojca Jana, ++ rodzeń-
stwo i ++ z całego pokr. 

  

 

 

ŚRODA – 22.08. – Wspomnienie NMP, Królowej 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, Sklorz, 
Jalowiecki, Kończak i Flak oraz w pewnej intencji.  

  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
   

CZWARTEK – 23.08. 
18.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Urbana w intencji żyjących i zmarłych 

PARAFIAN i ich RODZIN, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w 1 rocznicę pracy duszpasterskiej KS. PROBOSZCZA W PARAFII ŚW. URBANA  
W WĘDZINIE i DEKANACIE OLESKIM. 

  

 

PIĄTEK – 24.08. – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Florentynę Huć w 10 rocz. śm., + ojca Franciszka, ++ Matyldę 

i Augustyna Tyrała, + siostrę Teresę, ++ dziadków i wszystkich ++ z rodziny. 
 

SOBOTA – 25.08. 
12.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdrowie dla DIANY KAI 

RUSNAK w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz dla jej rodziców i chrzestnych. 
 

16.00 – /Roczkowa/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie dla AGATY DAGMARY CHMIEL w 1 rocznicę przyjęcia Sakra-
mentu Chrztu Św. oraz dla jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny. 

 

NIEDZIELA – 26.08. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ /kolekta na MALOWANIE K-ŁA/ 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla KRYSTYNY CHMIEL z ok. rocz. urodzin. 

10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + męża Stanisława Koper w rocz. śm., ++ rodziców Stefanię  
i Antoniego, + brata Edwarda Wręczyckiego, + szwagra Józefa, + zięcia Andrzeja,  
++ Łucję i Wilhelma Kostorz oraz + Brygidę Bundyra. 

 Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w intencji Parafian i Ofiarodawców kościoła. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na pokrycie kosztów renowacji zadaszenia przed  

kościołem /2 warstwy papy + miedziane opierzenie/, w przyszłą niedzielę tzw. specjalna 

inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocieplenie budynku plebanii – BÓG  

ZAPŁAĆ za wszystkie złożone ofiary. W ostatnim tygodniu został zakończony remont 

klinkierowego podjazdu, będzie też dokończona renowacja zadaszenia nad głównym  

wejściem do kościoła. Z Bożą i ludzką pomocą kontynuujemy różne niezbędne prace. 

2. Dziś DOŻYNKI GMINNE W PANOSZOWIE – Msza św. o godz. 14.00. Zagroda plebanijna 

otrzymała wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza zagroda nierolnicza 2018. Odpust  

w Grodzisku k/Olesna ku czci Św. Rocha – plakat w gablotce i na stronie parafialnej. 
 

3. Podziękowania dla:  

- mężczyzn, którzy wczoraj złożyli drewno opałowe do kotłowni 

- kobiet, które w tygodniu sprzątały kościół, w tym tygodniu proszę: Beatę Goinda i Irmę 

Gruca.  
 

4. Członkowie Róż Różańcowych, którzy nie otrzymali jeszcze nowych tajemnic z rozważa-

niami mogą je odebrać w zakrystii. Rodziny naszej parafii przyjmują też Matkę Bożą Trzy-

kroć Przedziwną, czyli Szensztacką, może jeszcze niektóre rodziny chcą się dołączyć? 
 

5. W środę w godz. 18.00-20.00 Pani Sołtys z Radą Sołecką proszą mieszkańców o przyno-

szenie do klubu losów rzeczowych do loterii fantowej w czasie festynu dożynkowego.  

Przy tej okazji bardzo dziękuję Pani Sołtys za współpracę, zwłaszcza za wypożyczenie 

stołów i ławek na spotkania dla Ministrantów naszej parafii. 
 

6. W czwartek zapraszam wszystkich PARAFIAN na Mszę o godz. 18.00 z okazji 1 rocznicy 

pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. proboszcza. Już dziś bardzo dziękuję Panu Bogu 
i ludziom za ten czas łaski, za każdą ludzką życzliwość, dobre serce i okazaną pomoc.  

Dziękuję Wam drodzy Parafianie, szczególnie wszystkim GRUPOM PARAFIALNYM  
za realizację linii duszpasterskiej i podejmowanie wyznaczonych celów i zadań, które wraz  
z PARAFIALNĄ RADĄ DUSZPASTERSKĄ będziemy dalej wspólnie realizować również  

w nadchodzącym czasie. Jeśli kogoś uraziłem złym słowem lub czynem oraz za jakieś niedo-
ciągnięcia z mojej strony – mówię KAPŁAŃSKIE PRZEPRASZAM. 

 

7. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Odpust  

obchodzi parafia w Borkach Wielkich ku czci Św. Bartłomieja Apostoła. Suma odpustowa  

o godz. 11.00. 
 

8. W dniach 27-29 sierpnia pielgrzymka na Warmię, Mazury i Podlasie /Gietrzwałd,  
Św. Lipka, Różanystok, Sokółka/. Do środy proszę o wpłatę zaliczki 100 zł. 
 

9. W sobotę 22 września organizujemy parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę, do Sanktu-
arium MB Patronki Rodzin w Leśniowie oraz Sanktuarium MB Uzdrowienia Chorych  
w Gidlach. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii. ZAPRASZAM do pielgrzymowania zwłaszcza 
Róże Różańcowe, Rodziny Szensztackie i noszących Szkaplerz Matki Bożej. 

 

10. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 
 

11. III ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: Anna Krawczyk, zam. w Wędzinie i Dawid Skowronek, 
zam. w Wędryni oraz Karina Janik, zam. w Lublińcu i Rafał Psyk, zam. w Lublińcu. 


