
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

9 – 16 czerwca 2019 
 

 

NIEDZIELA – 9.06. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz + ojca Józefa Wolny. 
 

10.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla MARII 

JELONEK z ok. 66 rocznicy urodzin. 
 Naboż. do Ducha Świętego.  
 

PONIEDZIAŁEK – 10.06. – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA 
  7.00 – O błog. B., opiekę Św. Anioła Stróża i zdrowie dla DAMIANA CHMIEL z ok. 9 rocz.  

urodzin oraz potrz. łaski dla całej RODZINY. 
 

18.00 – Do NSPJ za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców Osyra i Wiendlocha, ++ rodzeństwo  
i pokr. z obu stron, + Franciszkę Zug w rocz. śm. i ++ z tego miejsca. 

 

WTOREK – 11.06. – Św. Barnaby, Apostoła 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 
dla Jubilatki ELŻBIETY KRAWCZYK z ok. 80 rocznicy urodzin. 

 

ŚRODA – 12.06.  
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdrowie w rodzinie URSZULI  

i PAWŁA SZULC z ok. 45 rocznicy ślubu. 
 

CZWARTEK – 13.06. – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 
          PARAFIALNY DZIEŃ FATIMSKI  
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za + matkę Mariannę, + ojca Czesława Biber, + sio-

strzeńca Kamila, + Stanisława Idziak i ++ dziadków z obu stron.  
  Różaniec Fatimski. 
 

PIĄTEK – 14.06. – Bł. Michała Kozala, bpa i męczennika 
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + matkę Anastazję Wacławik w kol. rocz. śm. oraz do NSPJ  

o błog. B. i zdrowie w rodzinie NORBERTA WACŁAWIK. 
 

SOBOTA – 15.06. – 20 Rocznica Poświęcenia Kamienia Węgielnego pod budowę kościoła 
  4.15 – Wyjazd na pielgrzymko-wycieczkę do Zakopanego i Ludźmierza.     

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Sylwestra i Marię, + Tadeusza Wręczyckiego, ++ Łucję  
i Wilhelma Kostorz, ++ Mariannę i Feliksa Wręczyckich, + siostrę Brygidę oraz + swa-
ta Czesława Sykulskiego.  

 

NIEDZIELA – 16.06. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinach CHMIEL i PIPA. Zespół „Jedno Ciało”. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Wilhelma Kostorz, + siostrę Brygidę oraz 
++ Łucję i Stanisława Koper. Zespół „Jedno Ciało”. 

 Naboż. do Trójcy Świętej.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dzisiaj po Mszach św. kiermasz organizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza. Wycho-

dząc z kościoła możemy nabyć dobre CIASTA do kawy /paczka 10 zł/ i wesprzeć wakacyj-

ny wyjazd ministrantów. Dziękuję WSZYSTKIM za włączenie się do kiermaszu!  
 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na potrzeby parafialnego cmentarza, za tydzień i w następnie nie-
dziele czerwca na nowe poręcze, które zostaną zamontowane na schodach przed kościołem 

i zakrystią; ułatwią też wchodzenie i schodzenie schodami osobom starszym, szczególnie  

w okresie jesienno-zimowym. To potrzebna inwestycja poruszana często na kolędzie przez 

wiele osób, ale służąca WSZYSTKIM PARAFIANOM!!! Przed kościołem zbiórka do pusz-
ki na Wydział Teologiczny w Opolu. 
 

3. Dziękuję za posprzątanie kościoła /nowa kolejka: M. Bator i A. Bator/, za pomoc w zała-

dunku i przywiezieniu drewna, przygotowanie ziemi, zasianie i powalcowanie trawy  
w ogrodzie oraz zamawianie intencji Mszy św. w naszym kościele w ciągu całego roku.  

W minionym tygodniu został odnowiony murek klinkierowy przed kościołem /czysz-
czenie białych wapiennych wykwitów i malowanie/. 

 

4. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. To diecezjalny dzień modlitw rolników o bło-
gosławieństwo Boże w pracy. Msza św. o godz. 10.00 w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie. 

Zapraszam Rolników z naszej parafii. 
 

5. W czwartek o godz. 18.00 zapraszam Parafian, a szczególnie Róże Różańcowe i Czcicieli 

Matki Bożej na Mszę św. fatimską z procesją ze świecami, figurą Matki Bożej oraz różańcem 

fatimskim. Do niesienia figury proszę PARAFIALNYCH ROLNIKÓW, zapraszam także poczty 

sztandarowe! 
 

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. O godz. 19.30 w Sanktu-

arium Św. Anny w Oleśnie ostatnie przed wakacjami czuwanie młodzieżowe pod hasłem: 

On żyje! Zapraszam młodzież bierzmowaną i kandydatów do bierzmowania z kl. 7 i 8. 
 

7. W sobotę pielgrzymko-wycieczka do Zakopanego i Ludźmierza. Zbiórka i wyjazd o godz. 

4.15 z parkingu kościoła, powrót w godzinach wieczornych. 
 

8. W sobotę przypada 20 rocznica poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego  
kościoła w Wędzinie, którego dokonał Św. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski  

w Gliwicach w 1999 r. 
 

9. W sobotę o godz. 10.00 w kościele NSPJ w Kluczborku spotkanie formacyjne dla Para-

fialnych Rad Duszpasterskich – jedzie 2 Radnych z naszej parafii. 
 

10. Za tydzień uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Z ok. 20 rocznicy poświęcenia kamie-

nienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w naszej parafii na Mszach św. będziemy  

gościć Zespół Jedno Ciało z Łodzi: małżeństwo Lena i Maciej Durlakowie, którzy śpiewa-

ją piosenki i dają świadectwo o wartościach małżeństwa i rodziny. Odpust w parafii Ciasna, 

suma odpustowa o godz. 11.00 z procesją. 
 

11. W sobotę i niedzielę /15-16.06./ Dni Gminy Ciasna. Wiele ciekawych atrakcji, organizato-
rzy zapraszają. 

 


