
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

12 – 18 sierpnia  2018 
 

 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08. /kolekta na OPAŁ/  

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla całej rodziny SERAFIN. 

10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + męża i ojca Józefa Wieczorek, + syna Alfreda, + córkę Urszu-
lę, + szwagierkę oraz ++ całe pokr. z obu stron.  

  

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 13.08. – Wspomnienie objawień w Fatimie, PARAFIALNY DZIEŃ FATIMSKI 
19.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, teściów Jana  

i Łucję, ++ siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną 
Zofią oraz dziadków Mrosek i Pietrucha. Różaniec fatimski w polecanych intencjach. 

 

WTOREK – 14.08. – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 

18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Krystynę Wacławik w 10 rocz. śm. oraz ++ rodziców i teściów.  
  

 
 

ŚRODA – 15.08. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N M P /kolekta remontowa/ 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie EMILA CHMIEL. 
 Błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
10.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzi-

nach KOMPAŁA i WOLNY oraz do Miłos. B. za ++ z tych rodzin. 
  Błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
 

CZWARTEK – 16.08. – Św. Rocha 

  7.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Ryszarda Osyra w 13 rocz. śm., ++ rodziców Piotra  
i Agnieszkę Osyra, Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, ++ rodzeń-
stwo i całe pokr. oraz + Franciszkę Zug z rodziną.  

 

PIĄTEK – 17.08. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona metropolii górnośląskiej 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Sylwestra Janeczko, + Tadeusza Wręczyckiego, 

++ Łucję i Wilhelma Kostorz, + siostrę Brygidę i + Franciszka Janiga. 
18.00 – Za żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych, Dobrodziejów i Ofiarodawców nasze-

go kościoła oraz ++ kapłanów i siostry zakonne. 
 

SOBOTA – 18.08. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Martę Rubisz z mężem oraz ++ rodziców i dusze zmarłych z tego 

miejsca. 
15.00 – /Jub-Dzięk/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie  

dla męża MARIANA RADLAK z ok. 60 rocz. urodzin i o potrz. łaski dla całej rodziny. 
 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08. /kolekta na OPAŁ/  

  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. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Składam BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na opał, w następną niedzielę również  
BARDZO PROSZĘ o ofiarę kolektową na ten zbożny parafialny CEL. 
 

2. Dziękuję paniom, które w tygodniu dbały o posprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę: 
Agnieszkę Huć i Gabrielę Gruca. 

 

3. Dziękuję za różne prace przy parafii oraz za dary na stół plebanijny. 
 

4. Bardzo dziękuję Agnieszce Kaczmarzyk za troskę o zieleń przy krzyżu na cmentarzu, Marii 
Wołek za opiekę nad grobem śp. + ks. proboszcza A. Muszalika, Irenie i Pawłowi Loose  
za troskę o krzewy na cmentarzu i przy starym kościele oraz mieszkańcom Październi  
za koszenie trawy na cmentarzu. Planujemy położyć nową kostkę z krawężnikami wokół 
pomnika ks. Muszalika w miejsce zapadających się starych betonowych płyt. 

 

5. W minionym tygodniu w kaplicy na cmentarzu na ścianie obok krzyża został namalowany 
wizerunek Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie, a w najbliższym tygodniu  
na ścianach zewnętrznych przy drzwiach wejściowych będą namalowane postacie św. Jana 
Pawła II i św. Siostry Faustyny. Prace plastyczne wykonuje p. Jan Gruca z Łomnicy.  

 

6. Dzisiaj o godz. 17.00 w farskim ogrodzie grillowanie dla wszystkich ministrantów oraz  
dzieci i młodzieży naszej parafii. ZAPRASZAM!!! 
 

 

7. W tym tygodniu 42 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: Idziemy do 
Matki w świetle i mocy Ducha Świętego. Msza św. na Jasnej Górze w sobotę o godz. 11.00. 
 

8. W poniedziałek 13-ty dzień miesiąca – wspominamy objawienia fatimskie. O godz. 19.00 
Msza św. fatimska z procesją ze świecami i figurą MB lurdzkiej, którą poniosą mężczyźni  
z Róży Różańcowej p. R. Chmiel, na zakończenie Różaniec fatimski przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Członkowie Róż Różańcowych otrzymają nowe TAJEMNICE 

RÓŻAŃCOWE Z ROZWAŻANIEM. Serdecznie ZAPRASZAM wszystkie Róże Różańcowe,  
Rodziny Szensztackie oraz noszących Szkaplerz Matki Bożej. 
 

9. W środę uroczystość Wniebowzięcia NMP, porządek Mszy św. niedzielny z poświęceniem 
ziół i kwiatów, kolekta na potrzeby parafialne – dokończenie remontu klinkierowego  
podjazdu. Odpust w Borkach Małych ku czci Matki Najświętszej. 

 

10. W piątek uroczystość Św. Jacka, patrona całej metropolii górnośląskiej. 
 

11. W sobotę na godz. 9.00 bardzo proszę mężczyzn do pomocy w złożeniu drewna  
opałowego do kotłowni, do pomocy mile widziany również traktor. 

 

12. W przyszłą niedzielę Dożynki Gminne w Panoszowie – Msza św. plenerowa godz. 14.00, 
oraz odpust w Grodzisku ku czci Św. Rocha. 

 

13. W dniach 27-29 sierpnia współorganizujemy autokarową pielgrzymkę na Warmię, Mazu-
ry i Podlasie /Gietrzwałd, Św. Lipka, Różanystok, Sokółka/, koszt ok. 400 zł.  

 

14. W sobotę 22 września chcemy zorganizować 1-dniową parafialną pielgrzymkę na Jasną 
Górę, do Sanktuarium MB Patronki Rodzin w Leśniowie oraz Sanktuarium MB Uzdrowie-
nia Chorych w Gidlach. Koszt tylko 50 zł. Zapisy chętnych w zakrystii. ZAPRASZAM  
naszych Parafian do pielgrzymowania. 

 

15. Wolne intencje mszalne można zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 
 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE /II/: 
 

Anna Krawczyk, zam. w Wędzinie i Dawid Skowronek, zam. w Wędryni 
 

Karina Janik, zam. w Lublińcu i Rafał Psyk, zam. w Lublińcu 


