
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

5 – 12 sierpnia  2018 
 

 
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 rodziny BOGDANA KRAWCZYK oraz dla dzieci i wnuków. 
  

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 6.08. – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila Chmiel  

oraz ++ dziadków z obu stron.  

 

WTOREK – 7.08. 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla EMILKI WICHER  

z ok. 10 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny WICHER. 
  

 

 

ŚRODA – 8.08. – Św. Dominika, kapłana 

  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę i matkę Bernadetę Karkos oraz ++ rodziców Walentego  
i Monikę. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

 

CZWARTEK – 9.08. – Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy 

  7.00 – Do Miłos. B. za + córkę Bernadetę Karkos z ok. urodzin – of. od mamy. 
  

 

PIĄTEK – 10.08. – Święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika  
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie 

MARII LESCHIK. 
 

SOBOTA – 11.08. – Św. Klary, dziewicy 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla MARII NOWAK oraz całej rodziny. 
 
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. 

 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiejsza kolekta tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocieple-

nie budynku plebanii. BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary również indywidualne, które  

są wpisywane systematycznie do specjalnej PARAFIALNEJ KSIĘGI FUNDACYJNEJ.  

W następną niedzielę kolekta na opał. 

 

2. W czwartek zostały ukończone prace malarskie w kaplicy pogrzebowej na cmentarzu.  

Wyrazy podziękowania p. Pawłowi Pipa za chętne podjęcie się tej pracy i jej wykonanie. 

Dziękuję paniom za prace porządkowe w kaplicy. Prace renowacyjne będą kontynuowane 
w kaplicy, będzie jeszcze uzupełniona i pomalowana drewniana podbitka na dachu  

oraz drzwi wejściowe. Pozostaje pytanie w jaki sposób odnowić w przyszłości drewniany 

płot i bramy wokół parafialnego cmentarza??? 

 

3. Informuję, że środki uzyskane ze sprzedaży starego płotu wokół kościoła, który jest demon-

towany etapami zostały przekazane na CELE PARAFIALNE.  
 

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

tania proszę: Małgorzatę Bator i Angelikę Bator. Rozpoczyna się nowa kolejka sprzątania 

parafialnego kościoła – to wyraz naszej troski i opieki o DOM BOŻY. 

 

5. W ostatnim czasie zostały odnowione 2 figury parafialne: Najświętsze Serce Pana Jezusa  

i Matka Boża Uzdrowienie Chorych. Będą również odmalowane figurki: Matki Bożej  

lurdzkiej, którą używamy na procesje fatimskie, św. Bernadety i Jezusa Zmartwychwstałego. 

Odnowione figury zostaną ustawione na specjalnych podestach w bocznej kaplicy,  

gdzie znajduje się również obraz Świętej Rodziny z Nazaretu. 
 

6. W poniedziałek Święto Przemienienia Pańskiego. 
 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w farskim ogrodzie grillowanie dla wszystkich  

ministrantów oraz dzieci i młodzieży naszej parafii. ZAPRASZAM!!! 
 

8. W sobotę i niedzielę obchody ku czci Św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim. 
 

9. W dniach 12-18 sierpnia odbędzie się Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
 

10. Informuję Parafian, że tegoroczne DOŻYNKI PARAFIALNE – dziękczynienie za żniwa, 

zbiory i plony ziemi odbędą się w sobotę 1 września – Msza św. dożynkowa o godz. 14.00. 
 

11. Wolne intencje Mszy św. bardzo proszę zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 
 

12. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny i Nasza Arka. 
 

13. Ze stolika w przedsionku kościoła możemy wziąć pamiątkowy obrazek z Jubileuszu  

500-lecia Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z modlitwą do św. Anny.  
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
 

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

 

Karina Janik, zam. w Lublińcu 

Rafał Psyk, zam. w Lublińcu 


