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Dożynki to największe w roku święto rolników. To forma podziękowania za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośba o pomyślność w następnych. Wiele osób zastanawia się także nad tym, kiedy wypadają
dożynki w Polsce. Tradycyjnie obchodzone były 23 września, czyli w równonoc
jesienną. Współcześnie organizuje się je
zazwyczaj w jedną z niedziel września po
zakończeniu żniw. W niektórych miejscowościach dożynki są już w sierpniu. Zwyczaje
dożynkowe mogą mieć charakter religijny, świecki lub ludowy, który powiązany jest
z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Uroczystościom zazwyczaj przewodzi Starosta
i Starościna dożynkowi. Na początku wznoszone są specjalne wieńce – korony żniwne
wykonane ze zbóż, kłosów oraz polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek, którego funkcję najczęściej pełni kapłan (religijne) lub przedstawiciel
lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej (świeckie). Później składane
są symboliczne dary z najnowszych plonów. Zwieńczeniem dożynek jest najczęściej
korowód dożynkowy z maszynami rolniczymi i festyn ludowy. Zwyczajem w dożynki są też pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, najczęściej do sanktuarium na Jasnej
Górze w Częstochowie, w których biorą udział tłumy pielgrzymów i delegacje rolnicze z
całej Polski.
Z podziękowaniem za trud pracy na roli, z prośbą do Boga
o codzienny chleb – błogosławi ks. Proboszcz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26 sierpnia – 2 września 2018 r.

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

NIEDZIELA – 26.08. – UROCZ. 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. 65 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.

1. Dziękuję SOŁECTWU WĘDZINA za reprezentowanie naszej wioski na Dożynkach Gminnych w Panoszowie – gratuluję II miejsca w konkursie Najpiękniejsza korona żniwna
i III miejsca w konkursie Najciekawszy pojazd dożynkowy /na 9 sołectw/ oraz Rodzinom
CHMIEL, TYRAŁA i LESIK za wyróżnienia w konkursach Najpiękniejsza zagroda nierolnicza
i rolnicza 2018..
2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną inwestycyjną na MALOWANIE PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA oraz ocieplenie budynku plebanii, w sobotę w uroczystość Dożynek
i w przyszłą niedzielę na potrzeby kościoła /renowacja ZADASZENIA/.
3. Dziękuję Paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu
do sprzątania proszę: Magdalenę Jonek i Agnieszkę Jonek.
4. Dziękuję Parafianom również za dary przekazywane na stół plebanijny.
5. Dzisiaj Odpust w Borkach Wielkich ku czci Św. Bartłomieja, Apostoła /suma godz. 11.00/.
6. W poniedziałek w godz. 9.00-11.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego /sprzęt RTV i AGD np. pralki, lodówki, telewizory, komputery itp./. Elektroodpady możemy składać w jednym miejscu na parkingu przed kościołem. Zbiórka
prowadzona od kilku lat przez firmę Green Office Ecologic pozwala na gromadzenie środków
finansowych, które wspierają projekty katolickie – głównie misyjne w Afryce /zakup inkubatorów do szpitali, budowa szkół itp./. Ulotki możemy wziąć ze stolika w przedsionku kościoła. Zachęcam naszych Parafian do włączenia się w tą akcję charytatywną.
7. W poniedziałek o godz. 23.30 sprzed naszego kościoła wyjazd na pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Podlasie. Naszym pielgrzymom /8 osób/ życzymy błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej oraz bezpiecznej podróży za wstawiennictwem św. Krzysztofa.
8. We wtorek i w środę na Górze Św. Anny Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. We wtorek na rozpoczęcie pielgrzymki wyjeżdża delegacja naszych ministrantów.
9. W piątek od godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i katechetycznym.
10. W tym tygodniu I sobota m-ca – modlimy się w stałych intencjach of. od Róży Różańcowej
Agnieszki Kaczmarzyk, od godz. 9.00 miesięczne odwiedziny Chorych.
11. W sobotę o godz. 14.00 Msza św. dożynkowa-dziękczynna za tegoroczne żniwa i zbiory
w naszej parafialnej Wspólnocie. Pani Sołtys z Radą Sołecką proszą o przynoszenie
produktów potrzebnych do pieczenia kołocza w czwartek w godz. 17.00-19.00 do klubu;
strażaków i chętnych mieszkańców w czwartek na 16.00 przy bazie do załadowania namiotów, a w piątek o 16.00 na boisku do ich stawiania.
12. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom w ostatnim tygodniu wakacji życzę dobrego wypoczynku.
13. W sobotę 6 października organizujemy parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę, do Sanktuarium MB Patronki Rodzin w Leśniowie oraz Sanktuarium MB Uzdrowienia Chorych
w Gidlach. Zapisy w zakrystii. Koszt 50 zł. ZAPRASZAM Parafian do pielgrzymowania.
14. WOLNE INTENCJE MSZY ŚW.: środa 5.09. g. 7.00, poniedziałek 17.09. g. 18.00, środa
19.09. g. 18.00, wtorek 25.09. g. 18.00, środa 26.09. g. 18.00, czwartek 27.09. g. 18.00, piątek
28.09. g. 18.00, sobota 29.09. g. 7.00 – możemy zamówić po Mszach św. w zakrystii.

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

PONIEDZIAŁEK – 27.08. – Św. Moniki
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,
opiekę i zdrowie w rodzinie BERNARDA i BARBARY SKLORZ oraz Dary Ducha Św.
dla DZIECI,do Miłos. B. za ++ z rodzin Sklorz i Mazoń, ++ z rodzin i pokr.
oraz tych, którzy w tym gospodarstwie pracowali.
WTOREK – 28.08. – Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Huberta Erbisz, ++ rodziców oraz rodzeństwo
Erbisz, Hadzik, Lesik i Pietrucha.
ŚRODA – 29.08. – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela
11.00 – /Ślubna/ MARTINA WOŚ – SEBASTIAN NIESŁONY.
18.00 – Do Miłos. B. za + Jerzego Michalaka i ++ jego rodziców. Nabożeństwo do MBNP.
CZWARTEK – 30.08.
7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie
w rodzinie ERNESTA LESIK.
12.00 – Do B. Op. i wstaw. Św. Rodziny o błog. B., opiekę i zdrowie dla nowożeńców
MARTINY i SEBASTIANA NIESŁONY oraz potrzebne łaski dla ich RODZIN.
PIĄTEK – 31.08.
17.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży szkolnej.
18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Dorotę Suchecką w 5 rocz. śm., + babcię oraz ++
z rodziny i pokr.
I SOBOTA – 1.09. – Bł. Bronisławy, patronki diec. opolskiej, czcimy Niep. Serce NMP
DOŻYNKI PARAFIALNE
6.30 – Różaniec wynagradzający – Czciciele Matki Bożej Różańcowej.
7.00 – Do Niep. Serca Maryi o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz
do Miłos. B. za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika, ++ kapłanów i siostry
zakonne – of. od Róży Różańcowej Agnieszki Kaczmarzyk. Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi.

9.00 – Odwiedziny Chorych.
14.00 – /MSZA ŚW. DOŻYNKOWA/ Do B. Op., wstaw. Św. Urbana i MBNP, z podz. za tegoroczne żniwa, plony ziemi i otrz. łaski w intencji ROLNIKÓW z RODZINAMI oraz PARAFIAN i GOŚCI, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże,
opiekę i zdrowie w każdej pracy. Korowód i Festyn Dożynkowy na boisku.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.09. /kolekta na potrzeby kościoła/
8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.,
opiekę i zdrowie dla rodziny JANA WICHER, do Miłos. B. za ++ matkę Stefanię
w 19 rocz. śm. i ojca Ignacego oraz brata Stanisława i bratową Zofię.
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + syna Krzysztofa Wiener, + męża Józefa Winer, + męża
Józefa Kasprzik i ++ rodziców. Nabożeństwo w intencji Parafian.

