
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

2 – 9 września 2018 
 

 

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.09. /kolekta na renowację ZADASZENIA/  
  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 i Dobrodziejów. 
 
PONIEDZIAŁEK – 3.09. – Św. Grzegorza z Nazjanzu, nowy rok szkolny i katechetyczny 2018/2019 
18.00 – Do Ducha Świętego w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na rozpo-

częcie Nowego Roku Szkolno-Katechetycznego.  
  Błogosławieństwo dzieci oraz tornistrów dzieci klasy I Szkoły Podstawowej.  
 
WTOREK – 4.09. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Agnieszkę i Jana Koniecko, + brata Pawła, ++ Matyldę i Gertrudę, 

++ Agnieszkę i Jana Morcinek oraz ++ z rodziny. 
  
 

 
ŚRODA – 5.09. 
  7.00 – Do MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie rodzinie BERNARDA WRĘCZYCKIEGO i powrót  

do zdrowia dla EWY oraz do Miłos. B. za ++ Feliksa i Mariannę Wręczyckich.  
  Nabożeństwo do MBNP. 
 
I CZWARTEK – 6.09. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa Chrystusa Najw. Kapłana 

  7.00 – Do Miłos. B. za + syna Józefa, + córkę Bernadetę w rocz. śm., + męża Bernarda  
i + zięcia oraz całe ++ pokr.  

  Nabożeństwo o powołania do Służby w Kościele.  
 
I PIĄTEK – 7.09. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej AGNIESZKI KACZMARZYK.  
 Naboż. do NSPJ. 
17.30 – Spowiedź św. I-piątkowa. 
18.00 – /Szkolna/ Do B. Op., wstaw. MBNP i Uzdr. Chorych, z podz. za otrz. łaski, z prośbą  

o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla GIZELI LESIK z ok. rocz. urodzin. Naboż. do NSPJ. 
 
SOBOTA – 8.09. – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
  7.00 – Do Miłos. B. i MB Różańcowej za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców  

Ryszarda i Engelberta oraz ++, którzy w tym gospodarstwie pracowali i ++ z pokr. 
    Błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion. 
 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.09. /kolekta na renowację ZADASZENIA/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie MARII  

LESCHIK. 
10.00 – SUMA: Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla całej rodziny SKOWRONEK.  
14.30 – Nieszpory niedzielne w intencji Parafian i Dobrodziejów. 
15.00 – Sakrament Chrztu Św. POLI KATARZYNY LOOSE. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę na potrzeby kościoła – na renowację ZADASZE-
NIA nad wejściem do kościoła – BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary na ten CEL. 
 

2. Składam podziękowania wszystkim, którzy przygotowali nasze DOŻYNKI PARAFIALNE: 
Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej, za świąteczny wystrój kościoła i dekoracje, pocztom sztanda-
rowym, Liturgicznej Służbie Ołtarza, organiście i orkiestrze z Borek Wielkich. 

 

3. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu 
do sprzątania proszę: Małgorzatę Marzec i Izabelę Wicher. 
 

4. W ostatnim czasie został odnowiony /pomalowany/ ołtarz, świecznik i podest w kaplicy  
na cmentarzu, a na ścianach zewnętrznych zostały namalowane postacie św. Jana Pawła II  
i św. Siostry Faustyny, zaś w przygotowaniu jest nowy drewniany Krzyż Misyjny. 

 

5. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców 
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego z błogosławieństwem dzieci  
i tornistrów dzieci klasy I Szkoły Podstawowej. ZAPRASZAM!  

 

6. W tym tygodniu I czwartek i piątek m-ca. Modlimy się ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w intencji Róży Różańcowej p. Agnieszki Kaczmarzyk, o powołania kapłańskie,  
zakonne i misyjne. 

 

7. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 6.30 i 17.30. 
 

8. W każdy piątek o godz. 18.00 Msza św., która jest obowiązkowa dla dzieci szkolnych,  
i młodzieży gimnazjalnej. Także w tym roku szkolnym dzieci szkoły podstawowej będą 
zbierać obrazki do specjalnych książeczek potwierdzające udział w Mszach św. niedziel-
nych i I-piątkowych oraz w spowiedzi św. – jako zachęta do głębszego chrześcijańskiego 
wychowania młodego pokolenia. Dzisiaj po Mszach św. dzieci mogą już odebrać w zakry-
stii książeczkę i pierwsze obrazki. 

 

9. W sobotę Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – tradycyjne błogosławieństwo 
ziarna siewnego i nasion. 
 

10. W sobotę o godz. 11.00 zbiórka całej Liturgicznej Służby Ołtarza. 
 

11. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć Siostrę Damianę – Siostrę Szensz-
tacką z Winowa k. Opola. Przed kościołem zbiórka do puszki na Wydział Teologiczny  
w Opolu. O godz. 14.00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu Pielgrzymka Srebrnych  
Jubilatów Małżeńskich. O godz. 14.30 zapraszam na nieszpory niedzielne. 

 

12. W sobotę 15 września wraz z parafiami z Sierakowa Śl. i Łomnicy organizujemy  
autokarową pielgrzymkę na odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św. na Górze św. Anny. 
Zapisy chętnych w zakrystii, wyjazd w godzinach porannych, koszt ok. 30 zł. 

 

13. W sobotę 6 października parafialna pielgrzymka na Jasną Górę, do Sanktuarium MB  
w Leśniowie i Sanktuarium MB w Gidlach. Zapisy w zakrystii, koszt 50 zł. 

 

14. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św.  
 

15. Do nabycia prasa katolicka Nasza Arka. 


