
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

9 – 16 września 2018 
 

 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.09. /kolekta na ZADASZENIE/ 
  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. 
15.00 – Sakrament Chrztu Św. POLI KATARZYNY LOOSE. 
 
PONIEDZIAŁEK – 10.09.  
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Gruca, ++ rodziców Jana i Gertru-

dę Włodarz oraz ++ dziadków z obu stron.  
    
WTOREK – 11.09. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Marię Kaczmarzyk z synami Edwardem i Teodo-

rem, + Jerzego Gbur i + Marię Gruca. 
  
 

 
ŚRODA – 12.09.  
18.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla chrześnicy MARTYNY oraz siostrze-

nic KLAUDII i AGNIESZKI.  
 
CZWARTEK – 13.09. – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła, Dzień Fatimski 

18.00 – /Fatimska z procesją/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla całej rodziny TYRAŁA oraz wieczny spoczynek dla ++ z tej rodziny. 

  Różaniec Fatimski w intencji Róż Różańcowych, Rodzin Szensztackich i noszących Szkaplerz MB 
oraz w intencjach osobistych. 

 
PIĄTEK – 14.09. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
18.00 – /Szk/ Do Miłos. B. i MB Bolesnej za + męża Franciszka Sklorz, ++ rodziców z obu stron, 

++ z pokr. i z tego miejsca oraz ++ Kasprzyków.  
 Spotkanie dla bierzmowańców kl. VI Szkoły Podstawowej. 
 
SOBOTA – 15.09. – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża Edwarda Wręczyckiego, ++ rodziców z obu stron, + siostrę 

Helenę i ++ dziadków Knop. 
 
XXIV NIEDZ. ZWYKŁA – 16.09. – XVI ROCZNICA POŚWIĘCENIA K-ŁA /kolekta na ZADASZENIE/ 
  8.00 – Do B. Op. i Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., zdrowie  

i pomyślność oraz dobre wyniki w nauce dla MARTYNY i SZYMONA JONEK z ok. rocz. 
urodzin.  

10.30 – SUMA KIERMASZOWA: 1 int/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz dobre wyniki w nauce dla DZIECI z ok. urodzin 
oraz potrz. łaski dla całej rodziny JÓZEFA KUBOSZ.  

 2 int/ Za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW naszego  
kościoła oraz + KS. PROBOSZCZA ALOJZEGO MUSZALIKA, ++ kapłanów i siostry zakonne. 

14.30 – NIESZPORY KIERMASZOWE w intencji Parafian. 
 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Dziękuję S. M. Damianie ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich w Winowie pod Opolem, 
która przybliżyła nam Ruch Szensztacki i jego duchowość. 
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na potrzeby kościoła – na renowację ZADASZENIA 
nad wejściem do kościoła oraz ofiary do puszki na Wydział Teologiczny w Opolu, na przy-
szłą niedzielę kolekta tzw. kiermaszowa także na renowację ZADASZENIA. 

 

3. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu 
do sprzątania proszę: Krystynę Kubik i Reginę Nikiel.  

 

4. Z okazji Dożynek i Kiermaszu zostało zakupione nowe kadzidło używane przez kapłana  
i Liturgiczną Służbę Ołtarza na Mszach św. i nabożeństwach w naszym kościele. Wszystkie 
inwestycje duszpasterskie i gospodarcze są pokrywane wyłącznie z ofiar PARAFIAN! 

 

5. W dniach 9-15 września obchodzimy Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania oraz kwartal-

ne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Pamiętajmy o tej intencji w naszych 
modlitwach. 

 

6. W czwartek wspominamy objawienia fatimskie. O godz. 18.00 Msza św. z procesją ze 
świecami i figurą Matki Bożej oraz Różańcem fatimskim. Figurę MB niech poniosą męż-
czyźni z Róży Różańcowej p. BERNARDA SKLORZ. Zapraszam wszystkie Róże Różańcowe,  
Rodziny Szensztackie i noszących Szkaplerz Maryjny. Proszę również o posługę przy sztan-
darach dorosłych i naszą młodzież /kl. 7 i 8 podstawówki oraz 3 gimnazjum/. 

 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna, a po niej spotkanie kandydatów do bierzmowania 
z klasy VI Szkoły Podstawowej. Kandydaci otrzymają deklarację do wypełniania oraz 
Dzienniczek Kandydata potwierdzający ich przygotowanie. Obecność obowiązkowa! 

 

8. W obecnym roku szkolnym pierwszym rokiem przygotowania do bierzmowania została 
objęta klasa VI; drugim – klasy VII i VIII, a trzecim – klasa III gimnazjum. W 2019 r. 
bierzmowanie przyjmą kandydaci z klas III gimnazjum. 

 

9. Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Św. Lista  
na wyjazd autokarem jest już zamknięta. Zachęcam do pielgrzymowania własnym środ-
kiem transportu, jak to czynimy w ostatnich latach. 
 

10. W przyszłą niedzielę obchodzimy KIERMASZ – XVI ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIO-

ŁA. O godz. 10.30 zapraszam PARAFIAN na SUMĘ KIERMASZOWĄ, proszę o posługę 
przy sztandarach. Kazania wygłosi ks. Jerzy Łapiński MSF, proboszcz parafii Nawiedze-
nia NMP w Ścinawie Małej k/Korfantowa. O godz. 14.30 nieszpory kiermaszowe. O godz. 
14.00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śl. w Opolu Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich.  

 

11. W przyszłą niedzielę w zakrystii możemy poprzeć Akcję Społeczną OIOM i NEURO-

CHIRURGIA dla Kluczborka składając swoje podpisy /wziąć dowód osobisty/. Zachęcam! 
 

12. W zakrystii można się zapisać na pielgrzymkę do Częstochowy, Sanktuarium MB w Le-
śniowie i Gidlach, koszt 50 zł.  

 

13. Intencje Mszy św. możemy zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii. W tym miesiącu 
wolne intencje: 26, 27, 28 i 29 września.  

 

14. Do nabycia jest Mały Gość dla dzieci. 


