
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

23 – 30 czerwca 2019 
 

 
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. 

 

16.00 – Grill w farskim ogrodzie dla ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży oraz rodziców. 
 

PONIEDZIAŁEK – 24.06. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
  7.00 – Do Miłos. B. za + ojca Antoniego z 2 żonami, + męża Bernarda + córkę Bernadetę,  

+ syna Józefa, ++ pokr. i dusze ++ z tego miejsca. Procesja eucharystyczna. 
 

WTOREK – 25.06.  
18.00 – O błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie GOINDA. Procesja eucharystyczna. 
 

ŚRODA – 26.06.  
18.00 – Do Miłos. B. za + Michalinę Wręczycką, ++ Juliusza i Gertrudę Wicher, ++ Ignacego  

i Stefanię, + brata Stanisława, + bratową Zofię Matysiak i ++, którzy w tym gosp. pra-
cowali. Procesja eucharystyczna. 

 

CZWARTEK – 27.06. – Zakończenie oktawy Bożego Ciała 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinach HUĆ i WENGEL.  

  Procesja eucharystyczna – poświęcenie kwiatów i ziół. 
 

PIĄTEK – 28.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, ++ teściów, dziadków oraz  

++ z rodzin Piontek, Hermański i Knop.  
 Nabożeństwo do NSPJ. 
  

SOBOTA – 29.06. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Jerzego Roj, jego + matkę Marię w rocz. śm.,  

+ męża Antoniego i ++ z rodziny. 
 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06. /kolekta na malowanie kościoła/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalszą błog. B., opiekę i zdrowie 

dla ŁUCJI oraz do Miłos. B. za + męża Alojzego Kubosz. 
 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie URBAŃ-

CZYK oraz do Miłos. B. za ++ z rodzin Urbańczyk, Drzyzga i Greliński. 
 Nabożeństwo eucharystyczne. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszego kościoła /poręcze na schody/. 

 

2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /B. Goinda, I. Gruca/, Parafianom za ofiarowa-
ne kwiaty, za wszystkie prace przy kościele i plebanii oraz dary na stół plebanijny. 

 

3. Dzisiaj o godz. 16.00 grillowanie w farskim ogrodzie dla ministrantów, scholi, dzieci, mło-
dzieży i rodziców. ZAPRASZAM!!! 

 

4. Na Marcach na posesji p. Sklorza został zamontowany nowy drewniany krzyż. W najbliż-
szym czasie zostanie zamontowany na nim korpus, czyli figura Pana Jezusa. Proszę o zad-
banie tego szczególnego miejsca kultu poprzez ustawienie zniczy i kwiatów. 

 

5. W tygodniu po Mszach św. procesje eucharystyczne, w czwartek na zakończenie oktawy  

Bożego Ciała poświęcenie wianków i ziół. Proszę o posługi przy sztandarach i baldachimie 

oraz Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

 

6. W poniedziałek uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, w piątek uroczystość Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła –
kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Zapraszam na Msze św. 

 

7. W piątek przypada 47 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.  

 

8. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna /malowanie kościoła, ocieplanie plebanii/.  

Odpust w Sierakowie Śląskim, suma o godz. 11.00. W Ciasnej o godz. 11.00 Msza św. z oka-

zji Jubileuszu 60 rocznicy kapłaństwa KS. OSWALDA BOBRZIKA, budowniczego kościoła  
i wieloletniego proboszcza parafii Ciasna. 

 

9. W zakrystii proszę zamawiać wolne intencje w kolejnych miesiącach roku. 

 

10. Dzieciom i młodzieży życzę bezpiecznych i udanych wakacji, dobrego wypoczynku! 
 

 


