
  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

16 – 23 czerwca 2019 
 

 
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”. 

 
PONIEDZIAŁEK – 17.06. – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

18.00 – Do Miłos. B. za + Joachima Oblong w 30 dzień po śm. 
 
WTOREK – 18.06.  
18.00 – Do Miłos. Bo. za + ojca Teodora w rocz. śm., + matkę Julię oraz ++ Matyldę i Emila 

Chmiel. 

 
ŚRODA – 19.06. – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP o zdrowie dla syna PIOTRA LESCHIK i błog. B. w rodzinie. 
  Modlitwa do MBNP.   

 
CZWARTEK – 20.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO 
  7.00 – Do Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  

i zdrowie dla SŁAWOMIRA KORCZOWSKIEGO z ok. 45 rocznicy urodzin. 
   

  8.30 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie 
KEMPA – procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. 

 
PIĄTEK – 21.06. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ  
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Alojzego Kubosz w 30 dzień po śm. 
 Procesja eucharystyczna. 
 
SOBOTA – 22.06. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ dziadków oraz z rodzin 

Chmiel i Gbur. Procesja eucharystyczna. 

 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06. – Dzień Ojca /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla SONII 

i PIOTRA JONEK z ok. 3 rocz. ślubu oraz opiekę Św. Anioła Stróża dla córki MICHALINY. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Piotra Kuliberda, Wiktorię i Franciszka Matusek, 
rodzeństwo, zięcia Piotra Biela, Elżbietę Kozala z mężem oraz ++ pokr. Kuliberda  
i Matusek.  

 Procesja eucharystyczna. 
 



OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  
 

 

1. Dziękuję małżonkom Lenie i Maciejowi Durlakom z Łodzi za ubogacenie liturgii Mszy św. 

śpiewem oraz świadectwem o wartości małżeństwa i rodziny. Wychodząc z kościoła można 
nabyć płytę CD w wykonaniu zespołu. 
 

2. Dziękuję rodzinie Kozala za wypożyczenie kerchera do wyczyszczenia kostki brukowej wo-
kół terenu całego kościoła i przy budynku plebanii. 

 

3. Dziękuję paniom za posprzątanie kościoła /A. Huć i G. Gruca/, pielgrzymom za chętny 

udział w kolejnej pielgrzymce do Zakopanego i Ludźmierza, za świadectwo wiary, Radnym 
za udział w spotkaniu formacyjnym w Kluczborku oraz konferencji w Kamieniu Śląskim  
nt. odnawialnych źródeł energii /fotowoltaiki/. 

 

4. Kolekta dzisiejsza i za tydzień na cele parafialne /metalowe nierdzewne poręcze na schody/, 

dziś przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu, w czwartek /Boże Ciało/ 

ofiary przeznaczymy na energię elektryczną – BÓG ZAPŁAĆ!!! 

 

5. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św.  

o godz. 7.00 i 8.30 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Proszę rodziny o przy-

gotowanie ołtarzy oraz przystrojenie domów obrazami i symbolami eucharystycznymi,  
aby wyrazić publicznie wiarę w żywą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

Proszę o posługi do sztandarów, baldachimu, dzieci I Rocznicy w strojach komunijnych, 

młodsze dzieci do sypania kwiatków oraz modlitewny udział parafian, będzie orkiestra  

z Borek Małych, która uświetni liturgię tego dnia. Odpust w Oleśnie. 

 

6. Zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych w dni oktawy Bożego Ciała, m.in. 

do sztandarów i baldachimu. Dzieci I Rocznicy Komunii Św. nie muszą przyjść w strojach 
komunijnych. 

 

7. W piątek o godz. 17.00 zapraszam dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św.  
na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego z błogosławieństwem na wakacje! 

 

8. W sobotę Msza św. o godz. 7.00, na godz. 9.30 proszę kilku mężczyzn do pomocy – ukła-
dania drewna opałowego za kościołem. 

 

9. W niedzielę przypada Dzień Ojca – pamiętajmy w modlitwie. O godz. 16.00 w farskim 

ogrodzie wakacyjne grillowanie dla ministrantów, scholi oraz dzieci i młodzieży! 
 

10. BÓG ZAPŁAĆ za zamawianie wolnych intencji Mszy św. za żyjących i zmarłych z wa-

szych rodzin!  
 

11. W środę przy hali sportowej w Ciasnej odbędą się badania mammograficzne dla kobiet  
w wieku 50-69 lat. 

 


