
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
 

14 – 21 lipca 2019 
 

 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Ku czci Św. Urbana o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa oraz dobre  

urodzaje dla ROLNIKÓW z RODZINAMI naszej parafii oraz za ++ ROLNIKÓW. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w ro-
dzinie GRZEGORZA i JUSTYNY WACŁAWIK. 

 Naboż. eucharystyczne. 
 
PONIEDZIAŁEK – 15.07. – Św. Bonawentury, bpa i Dra Kościoła 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. w kol. rocz. urodzin 

oraz opiekę i zdrowie w rodzinach TOMAN i PAWELCZYK. 

 
WTOREK – 16.07. – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

  7.00 – Do B. Op. i Św. Urbana o błog. B., zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie ERNESTA  
i JADWIGI LESIK. 

 
ŚRODA – 17.07.  
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę  Marię Szulc w 5 rocz. śm., + ojca Juliusza, + brata Józefa 

Szulc, ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala z córkami i synem oraz ++ z rodzin Szulc  
i Kozala. Modlitwa do MBNP.  

 
CZWARTEK – 18.07. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila Chmiel 

oraz ++ dziadków z obu stron. 

 
PIĄTEK – 19.07.  
18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Mariannę Parkitny, + syna Dariusza Parkitny, + swatkę Henry-

kę Loska, + swata Józefa Góra, ++ rodziców Parkitny i Dyksik oraz pokr. z obu stron. 

 
SOBOTA – 20.07. – Bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Marię Lelonek w rocz. śm. i wszystkich ++ z całego pokr. 

 

10.50 – Msza św. pogrzebowa-żałobna za + Śp. Krystynę Goinda. 
 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07. /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do Św. Urbana o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie LOOSE.  
  

 Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + szwagra Alojzego Kubosz i ++ rodziców z obu stron – of. od szwagierki 
Brygidy. Naboż. eucharystyczne. 

  

 Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /w sobotę R. Nikiel i I. Kowalczyk/. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na funkcjonowanie parafii. W następne niedziele kolekty będą 
przeznaczane na potrzeby gospodarcze parafii /montaż halogenów, które oświetlają wieżę 

kościoła oraz montaż bram i furtek ogrodzenia przed kościołem/. W minionym tygodniu 

zostały też zainstalowane metalowe poręcze na schodach przed kościołem i zakrystią. 

Myślę, że to jest bardzo pożyteczna inwestycja służąca wszystkim PARAFIANOM! 

 

3. Dzisiaj Odpust w Wysokiej ku czci Św. Małgorzaty.  

 

4. W tym tygodniu obchodzimy 1 rocznicę peregrynacji 2 kapliczek MB Trzykroć Prze-

dziwnej /Szensztackiej/. Bóg Zapłać 30 Rodzinom za włączenie się do Rodzin Szensztackich. 

Listy zostały zaktualizowane i każda z Rodzin przyjmuje kapliczkę 1 raz w miesiącu,  

dlatego proszę się dostosować do tego porządku i nie tworzyć dodatkowych list, które 

będą powodować niepotrzebne zamieszanie – BÓG ZAPŁAĆ za zrozumienie. 

 

5. Mamy też deficyt w 2 Różach Żeńskich. U p. M. Chmiel brakuje 4 kobiet, a u p. M. Wie-

czorek 1 kobieta. Zachęcam kobiety do wstąpienia do tych 2 Róż Różańcowych! 

 

6. Od poniedziałku do soboty na Górze Św. Anny Ogólnopolskie Święto Młodzieży. 

 

7. W sobotę parafia Borki Wielkie organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium MB Szkaplerznej  

i Św. Rafała Kalinowskiego w Czernej k/Krakowa. Koszt 60 zł, zapisy w zakrystii do wtor-

ku, wyjazd o godz. 6.15 z parkingu k/szkoły w Wędzinie. 
 

8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojaz-

dów ku czci Św. Krzysztofa. Przed kościołem w ramach akcji MIVA POLSKA coroczna 

zbiórka na wsparcie misjonarzy diecezji opolskiej pracujących na misjach – możemy ofia-

rować 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr w ostatnim roku – otrzymamy 

pamiątkowy różaniec w 4 kolorach, który można zawiesić na lusterko samochodowe. 
 

9. Za tydzień w niedzielę Odpust w Starym Oleśnie ku czci Św. Marii Magdaleny. 

 

10. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii lub telefonicznie.  

 

11. Na przełomie września i października nasza parafia organizuje pielgrzymko-wycieczkę 

do Paczkowa, Nysy /Bazylika Św. Jakuba i Agnieszki z relikwiami bł. Marii Luizy Merkert/ 

oraz Głębinowa /kościół Św. Urbana z relikwiami św. Rity – patronki od spraw beznadziej-
nych/. W programie także godzinny rejs statkiem spacerowym po Jeziorze Nyskim, koszt  

70 zł. Zapisy w zakrystii. ZAPRASZAM do pielgrzymowania! 


